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کار شایسته عنوان جدیدی است که بيش از یک دهه از طرح آن در عرصه بینالملل کار
نمیگذرد .رسوخ این مفهوم به نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران با توجه به عضویت ايران
در سازمان بینالمللی کار و الحاق به برخی از مقاولهنامههای مطرح در این زمینه از يك سو ،و
ابتنایكليهقوانينو مقرراتکشور براساسموازين دین اسالم طبق اصل چهارم قانون اساسی از
سوی دیگر ،موجب گردیده است تا تحلیل این مفهوم در نظام حقوقی کشور با توجه به بسترهای
آن در دین اسالم ،الزم و ضروری جلوه نماید .همچنین با توجه به تفاوت دیدگاه غربی و اسالم
به انسان و کرامت انسانی او ،این مقاله در پی آن است تا ضمن تبیین این مفهوم و مؤلفههای
مطرح در ذیل آن ،به بررسی مؤلفههای مذکور در دین اسالم با توجه به دیدگاه مذکور بپردازد.
پیشفرض حاکم بر این مقاله آن است که ،مؤلفههایی که مقوله کار شایسته در پی تحقق آن
است ،در دین اسالم بهعنوان دینی کامل و جامع در همه امور و عرصههای بشری و مبتنی بر
کرامت انسان ،به نحو مطلوبی متجلی شده و تحقق یافته است و بهتبع این امر ،نظام حقوقی
کشور نیز با توجه به ماهیت دینی و اسالمی آن ،دربردارنده این مؤلفهها میباشد.
ی کار شایسته ،سازمان بینالمللی کار ،دین اسالم،
واژگان كليدی :کار شایسته ،مؤلفهها 
کرامت انسانی ،اصل چهارم قانون اساسی.
* ایمیل نویسنده:
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 .1کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه امام صادق(ع) ،تهران ،تهران ،ایران.
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سال اول ،شماره اول ،پاییز و زمستان 1394

کار شایسته 1به عنوان يک هدف فراگير با تصويب سازمان بينالمللي کار 2در سال
1999ميالدي ،به اعضای این سازمان معرفي ،و رعايت اصول آن ،مورد تأکيد قرارگرفته
است .دولت ايران نيز به عنوان يکي از اعضاي اصلي سازمان مذکور ،موظف است
راهبردهاي کار شایسته را در حقوق داخلی خود با توجه به ابتناهای این مقوله در موازین
و بسترهای دین اسالم ،لحاظ نموده و به تصویب رساند .بنابراين میتوان این مقوله را از
دو منظر تبيين و تحليل نمود؛ يکي از جهت مفهومی و اصطالحی کار شایسته و بررسي
مؤلفههاي آن ،و دیگر از جهت بررسی و تحلیل این مقوله در موازین دین اسالم .مختصرا ً
آنکه؛ بر اساس اصل چهارم قانون اساسی ،كليه قوانين و مقررات بايد بر اساس موازين 
اسالمي بوده و نباید امری غیر اسالمی در کشور تصویب و یا اجرایی شود .بنابراین تحلیل
کار شایسته و مؤلفههای مطرح در ذیل آن در موازین دینی و جستجوی بسترهای این
مقوله در دین اسالم ،الزم و ضروری است .مقاله پیشرو درپی پژوهشی هرچند مختصر
در این زمینه میباشد.

 .1تبیین مفهومی کار شایسته
 .1-1تعریف کار شایسته

کار شايسته از مفاهيمي است که اخيرا ً در ادبيات بينالمللي حقوق کار واردشده و به
عنوان يکي از ابعاد اصلي توسعه پايدار شناخته شده است .همچنين ميتوان اين مفهوم
را به عنوان فرصتهايي براي افراد جهت دستيابي و حفظ کار خوب و سودمند از
لحاظ اقتصادي در شرايط آزادي ،برابري ،امنيت و کرامت انسان تعريف کرد(Juan .
)Somavia,1999: 3

در اين تعريف برخي ابعاد قابل اشارهاند:
الف) توانايي افراد در يافتن و حفظ کاري که خواهان آنند،
ب) انجام کار بدون وجود اجبار،
ج) وجود فرصتهايي يکسان بدون تبعيض در کار،
د) احساس امنيت در کار از جهت حفظ سالمتي و تأمين مالي در زمينه بازنشستگي ،از
کارافتادگی و حوادث شغلي،
ه) حفظ شأن و کرامت انساني شاغالن از طريق مشارکت در تصميمگيري براي تعيين
شرايط کاري خود( .هرندی)15 :1389 ،

 .2-1مؤلفههاي کار شایسته

در کنار تبیین مفهوم کار شایسته ،تحلیل و بررسی مؤلفههاي مطرح در این مقوله نيز،
امري ضروری است؛ چرا که کار شایسته بدون مؤلفههاي خود اساس ًا بيمعني و بياهميت
جلوه خواهد کرد.
 .1-2-1حقوق بنيادين کار
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فطري بودن آزادي انسان ،آزادي کار را نيز شامل ميشود؛ بدين معنا که افراد وقتي
احساس آرامش ميکنند که ،براساس کششهاي طبيعي خود ،به کوشش و تالش بپردازند.
بنابراين ،هيچگونه جبر و تحميلي از اين بابت روا نيست.
با وجود اين منطق قوي ،نظام بردگي و اختالفات طبقاتي ،حکايت از اجبار افراد به کار
از گذشتههاي دور تا تاريخ معاصر دارد که در اين زمينه منزلت و کرامت انساني زيرپا
گذاشته شده است (هاشمی)468 :1384 ،
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ابتدا باید از نظر گذراند که انسان با توجه به اينکه داراي کرامت ذاتي است ،داراي
حقوق بنيادين و اساسي نيز هست .حقوق بنيادين از حقوق اوليه يك انسان به عنوان
عضوي از جامعه سخن ميگوید .حقوق بنيادين چه مرتبط به حقوق فردي و چه مرتبط
با حقوق اجتماعي فرد باشد ،امري حياتي و اساسي است و موجب رهايي او از بيعدالتي
ميشود( .طباطبایی مؤتمنی)140 :1375 ،
کارکردن يکي از حقوق مذکور است که حمايتهاي خاص خود را ميطلبد .هرکس
نيازمند کسب درآمد در زندگي خود ميباشد که از طريق انجام کار ميسر خواهد شد.
در هر صورت ،انجام کار براي تأمين معاش بايد آن گونه منصفانه باشد که افراد بتوانند
بدون هیچگونه تحميلي به کار مورد عالقه خود بپردازند و مورد استثمار و بهرهکشي
ديگري قرار نگيرند .تأمين و تضمين آزادي کار ،حق کار ،حق داشتن شرايط مطلوب کار
و تقويت مواضع کارگران ،از طريق تشکل ازجمله تدابيري است که در حقوق موضوعه
به آن پرداخته شده است( .هاشمی)467 :1384 ،
منظور از حقوق بنيادين کار مجموعهاي از ماهيتها ،کميتها و اوصافي است که در
صورت عدم حضور يا نقشآفريني در عرصه کار و روابط کار ،آسيبي به حقوق بشر و
در نتيجه کرامت انساني فرد ،وارد ميگردد .حقوق بنيادين کار از چهار بخش تشکيل
شده است:

در نظام بينالمللي ازجمله اموري که در اسناد بينالمللي و قواعد و مقاولهنامههاي
سازمان بينالمللي کار ،مورد توجه قرارگرفته است و احياي حقوق بشر و مخصوص ًا
حقوق کارگران را باعث ميشود ،همين مهم بوده و نظام بينالملل درپي ريشهکن کردن
و لغو هرگونه کار اجباري براي بشر برآمده است.
 .2-1-2-1آزادي انجمن و حق تشکل:
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تشکل عبارت است از ميثاقي که بادیهای برنجی آن افراد متعدد ،با داشتن عاليق و
آرمانهاي مشترک ،فعاليت خود را تنظيم و موضع مشترکي را به طور مستمر اتخاذ کنند،
بدون آنکه هدف منفعتطلبانه اقتصادي داشته باشند .در اين تعريف سه عنصر براي
تشکل و جمعيت مشاهده ميشود:
الف) وجود يک موافقت قراردادي که به موجب آن ،اعضاي جمعيت تعهد جمعي پيدا
ميکنند.
ب) استمرار؛ امري که يکي از مختصات بارز تشکلها و جمعيتها تلقي ميشود و
آنها از اجتماعات موقتي و اتفاقي متمايز ميسازد و به آن ،خصيصه سازماني و نهادي
ميبخشد.
ج) غيرانتفاعي بودن؛ یعنی آنکه در آن اعضاء لزوم ًا از اين ائتالف و اتحاد خود قصد
منفعتطلبانه اقتصادي نداشته باشند .اين وصف وجه تمايز بين اين نوع جمعيتها با
شرکتهاي تجاري و انتفاعي است( .هاشمی)388-387 :1384 ،
آزادي انجمن و حق تشکل ازجمله حقوق انساني بشمار ميرود که با ابعاد وسيع و
تأثيرگذار سياسي ،اجتماعي ،و فرهنگي و با مباني ارزشي خود ،در نظام حقوقي داخلي و
بينالمللي ،مورد حمايت قرارگرفته است.
 .3-1-2-1تساوي مزد و منع تبعيض در اشتغال:

توجه نمودن به برابري فرصت و رفتار در خصوص اشتغال و حرفه براي همه ،و به
عبارتي فراهم نمودن فرصت برابر در شرايط برابر و منع تبعيض در اشتغال ،و نيز پرداخت
مزد مساوي در برابر کار همارزش و مساوي بدون در نظر گرفتن جنسيت کارگر ،ازجمله
تدابيري است که دولت ،به عنوان خدمت گزار جامعه و مردم ناگزير از اتخاذ آن در
سياستگذاري اشتغال خواهد بود.

 .4-1-2-1سن کار و ممنوعيت کار کودکان:

اشتغال در کار شایسته جزئي حياتي است .اين مفهوم در الگوي کار شایسته نه فقط
به مشاغل تمام وقت ،بلکه به مشاغل پارهوقت ،خوداشتغالي و حتي کار در کارخانه
نيز بازميگردد .بنابراين جهت نيل به کار شایسته بايد شرايط معيني برآورده شده تا
براي جويندگان کار به اندازه کافي فرصت شغلي وجود داشته باشد ،و کارگر مزدي را
دريافت دارد که نيازهاي اساسي او را تأمين کند( .ابدی )50 :1386 ،بنابراين و با توجه
به پيچيدگي اشتغال و ابعاد گوناگون آن ،توجه به اين ابعاد از جنبههاي فردي و اجتماعي
حائز اهميت ميباشد( .عراقی)155 :1391 ،
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کودک موجودي است که به خاطر وضعيت و آسيبپذيري او همواره در معرض
خطرات و ناگواريهاي گوناگون بوده است .کار کودکان و حمايت از آنها نيز ،يکي از
اولين مواردي است که قواعد و موازين بينالمللي نسبت به آن وضع شده است( .هاشمی،
)576 :1384
نخستين اقدام بينالمللي در این زمينه و براي حمايت از حقوق کودکان ،تعيين حداقل
سن کار براي آنها بوده است .تعيين حداقل 18سال براي کارهاي زيانآور و کار در
معادن ،ممنوعيت کار شب براي نوجوانان کمتر از 18سال و سایر موارد از ديگر مقررات
حمايتي است که سازمان بينالمللي کار براي حمايت از کودکان پيشبيني نموده است.
در ادامه بايد اشاره کرد که در بين اسناد بينالمللي کار آن دسته از مقاولهنامههايي که
به حقوق بنيادين کار مربوط ميشود ،داراي اهميت و اعتبار ويژهاي است .این اسناد در
قالب هشت مقاولهنامه درج گرديده است که تاکنون دولت ايران به پنج مقاولهنامه ملحق
شده است .مقاولهنامههاي مذکور در قالب چهار گروه عبارتاند از:
5
4
الف) آزادي انجمنها و حمايت از حق تشکل :شامل مقاولهنامههاي شماره  87و . 98
ب) لغو کار اجباري :شامل مقاولهنامههاي شماره 6 29و .7 105
ج) تساوي مزد و منع تبعيض :شامل مقاولهنامههاي شماره 8 100و .9 111
د) سن کار و ممنوعيت کار کودک :شامل مقاولهنامههاي شماره 10 138و .11 182
همچنین باید اشاره کرد که مهمترين ويژگي مقاولهنامههاي مربوط به حقوق بنيادين
کار ،ارتباط آنها با يکي از جنبههاي حقوق انسان است ،به همين سبب الحاق بدانها
مورد عالقه و تشويق سازمان بينالمللي کار و نهاد اجرايي آن است( .سپهری)6 :1382 ،
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هرچند اشتغال نتيجه بديهي فراهم بودن عوامل توليد است ،اما بدون ترديد منظور از
اشتغال مولد صرف ًا اشاره به گروه خاصي از مشاغل و حرفهها نيست بلکه اشاره به نوع و
مدل اشتغالزايي نظام اقتصادي است (ابدی )55 :1386 ،و يا به تعبيري عبارت از اشتغال
و درآمدي که باعث افزايش تولیدشده و در نتيجه باعث افزايش تقاضاي مؤثر ميشود.
روي ديگر مسأله اشتغال نيز ،بيکاري است .بيکاري از خطرناکترين پديدههاي عصر
حاضر و تا حدودي زاييده دنياي مدرن و سرمايهداري کنوني است .درپي اين امر نيز
مشکالت ناشي از بيکاري بروز ميکنند.
اگرچه در سالهاي نخستين فعاليت سازمان بينالمللي کار ،از بين مسايلي که در زمينه
اشتغال وجود داشت ،بيش از همه به مسأله مبارزه با بيکاري و سپس کاريابي توجه شد و
اين دو امر در مقدمه اساسنامه سازمان مذکور ،جزء اهداف مهم سازمان ذکر گرديد ،ولي
در اين راستا نيز ،سازمان بينالمللي کار برخي از عوامل مؤثر جهت رشد و ارتقاء اشتغال
را توصيه نموده و برشمردهاست که ميتوان از آنها به اطالعات و فناوري ،کيفيت در
اشتغال ،آموزش و تعليم و سایر عوامل اشاره نمود( .هرندی)23 :1389 ،
 .3-2-1حمايت اجتماعي
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انسان به عنوان عضو جامعه ،داراي خواستها ،تمايالت و غرايز فراواني است که ارضاء
منطقي و اصولي آن براي نيل به زندگي شايسته ،ضرورت اجتنابناپذير است .در اين
راستا حقوق تأمين اجتماعي نيز ،مقولهاي است که به ابزارها و ساختارهاي حقوقي تأمين
نيازهاي انسان ميپردازد و مقرراتي که جامعه و دولت را موظف ميکند به هنگام پريشاني
و تنگناهاي اجتماعي و اقتصادي شهروندان (ازقبيل بيماري ،بيکاري ،حوادث ناشي از
کار ،از کارافتادگی ،مرگ و )...را مورد حمايت قرار دهند ،در برگرفته و موضوع اين
حمايتها ميباشد .به عبارت ديگر و در مقام تعريف ،ميتوان تأمين اجتماعي را مجموعه 
اقدامات سازمانيافتهاي که جامعه براي حمايت از اعضاي خود به هنگام تنگناهاي مذکور
پيشبيني و انجام ميدهد ،دانست( .استوارسنگری )57 :1387 ،همچنين ميتوان بيان
داشت که تأمين اجتماعي بر اساس اصل مسئوليت متقابل همگاني ،از پايههاي اصلي
عدالت اجتماعي است که در آن ،افراد مردم مسئول حمايت از يکديگرند و توانگران
موظف به تأمين زندگي تنگدستان و درماندگان ميباشند .اين تعاون اجتماعي که از نظر
ماهوي نيز در زمره فضايل اخالقي بشمار ميرود ،در نظام بينالمللي و حقوق داخلي ،با
ضوابطي خاص مورد تأکيد قرارگرفته و ازجمله مؤلفههاي کار شایسته شناخته شده است.

 .4-2-1گفتگوي اجتماعي

14

گفتگوي اجتماعي شامل مذاکرات دستهجمعي و گفتگوهاي سه جانبه است .مذاکرات
دستهجمعي مذاکراتي هستند که درباره شرايط کار بين يک کارفرما يا گروهي از کارفرمايان
و يا يک يا چند سازمان کارفرمايي از يک طرف و يک يا چند سازمان کارگري از طرف
ديگر ،به منظور حصول توافق صورت ميگيرد .در واقع مذاکرات جمعي همان نهادهاي
دوجانبه کار هستند که بدون واسطه ،دو گروه کارگر و کارفرما سعي دارند از طريق گفتگو
و چانهزني به کسب تفاهم برسند .مکانيسم گفتگوي سه جانبه نيز ،مبتني بر همکاري
دولت و شرکاي اجتماعي (کارگر و کارفرما) است و ميزان تعادل در توان آنها و تمايل
و خواست آنها براي ادامه گفتگو تا حصول نتيجه ،ميتواند ميزان توفيق اين گفتگوها
را رقم بزند .همچنین بايد از نظر گذراند که وقتي سخن از گفتگوي اجتماعي است،
دولت ،کارگران و کارفرمايان که نهاد سه جانبه گفتگو هستند ،مورد نظر بوده و منظور
ايجاد شرايطي است که اين سه عنصر بتوانند در عرصههاي مختلف و با درکي متقابل،
سهم خود را در پيشبرد جامعه ايفا کنند .نکته قابلتوجه در اين گفتگوها ،اعتماد اجتماعي
است ،امري که ميتوان از آن به عنوان پيششرط هرگونه مشارکت اجتماعي ،یادکرد.
(ابدی)196 :1386 ،
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گفتگو ،بيان نقطه نظرات خود ،طرح مسأله و شنيدن پاسخ از طرف مقابل در جه 
ت
روشنشدن ابهامات و چالشها ميباشد که به منظور دستيابي به تفاهم و توافق و در
حد عاليتر آن ،تصميمهاي مشترک انجام ميگيرد .بدون گفتگو هيچگاه وجوه اشتراک و
افتراق ،مشکالت و عاليق شناسايي نخواهند شد.
شرکاي اجتماعي (کارگر و کارفرما) نيز ،جهت شناسايي و حل مشکالت حوزه کار،
نيازمند گفتگو با دولت بوده و از اين طريق قادر به درک بهتر و کاملتري از نيازها،
خواستها ،شرايط و مشکالت طرف مقابل ميباشند .اصطالح ًا به اين شکل از گفتگو در
ادبيات حقوق کار،گفتگوي اجتماعي اطالق ميگردد( .محدث)29 :1383 ،
سازمان بينالمللي کار گفتگوي اجتماعي را شامل انواع مذاکرات ،مشاوره يا تبادل
اطالعات بين نمايندگان دولت ،کارفرمايان و کارگران میداند .دامنه شمول اين گفتگوها
مسايلي را در برميگيرد که نمايانگر منفعت مشترک آنها در رابطه با سياستهاي
اقتصادي و اجتماعي باشد(http://www.ilo.org/ipec/Action/social-dialogue/lang- .
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در نظام اجتماعي اسالم که در آن به سعادت انسانها به عنوان کمال مطلوب توجه
ميشود ،جامعه نیز به عنوان يك نهاد براي رشد انسانها در آن ،داراي جايگاه وااليي
است .مقوله «کارکردن» نيز در اين نظام داراي جايگاه و مفهوم ويژهايست .بنابراين ميتوان
به صراحت بيان كرد كه اسالم دين فعاليت و كار است نه دين سستي و خمودي .اسالم
پيروان خود را به كار و فعاليت وامیدارد و برخالف برخي اديان ،گوشهگيري و رهبانيت
را روا نمیداند .در اين نظام آنچه مورد نظر اسالم است اين است که انسان کارهايش به
گونهای باشد که وجود او را ساخته و وي را بسوي کمال سوق داده و موجب اعتالي او
گردد( .موسوی)22-21 :1377 ،
در نظام اسالمي برخي از مؤلفههايي که از آنها به کار شایسته تعبير شده است نيز،
بسيار به چشم خورده و در تعابير آيات و روايات بسياري به اين امور پرداخته شده است.
در ابتدا توجه به اهميت کار و تالش از منظر اسالم ،براي روشن شدن موضوع ،امري
ضروري و الزم ميباشد.
 .1-2اهميت کار در آيينه آيات و روايات

ممکن است در ابتداي امر اینگونه تلقي گردد که تعليمات ديني و مذهبي در زمينه
تهذيب نفس و اهميت عبادات و تکيه بر جهان اخروي ،که در دين اسالم بر آن تأکيد و
توجه شده است ،باعث ميشود که پيروان اين آيين از کار و تالش ،رويگردان شده و
اين امر مانع تحرک کافي انسانها در اسالم شود .اما با مراجعه به منابع و موازين ديني در
اسالم ،خالف اين مدعا به اثبات خواهد رسيد.
 .1-1-2اهمیت کار در آیینه آیات قرآن کریم:

در قرآن کريم آيات متعددي در تشويق به کار و تالش وجود دارد و مبين اين نظر است
که ،توجه به عبادات و پاکي روح در انسان ،مباينت و تضادي با کار ،فعاليت و کوشش او
نخواهد داشت ،بلکه خود ،بتعبيري عبادت محسوب شده و باعث ارتقاء معنوي فرد نيز
ميگردد .در ادامه به برخي از اين آيات اشارهاي هرچند مختصر ،خواهد شد.
نش َأ ُكم ِّم َن َ
15
َ
األ ْر ِ
استَ ْع َم َر ُك ْم فِي َها.
ض َو ْ
آيه اولُ ... :ه َو أ َ ْ
در اين آيه اشاره شده است که خداوند انسان را از زمين آفريده (يا در زمين آفريده)
که در آن آباداني کند .به ديگر بيان ،پيام اين آيه ،کار و آباداني بوده که به دنبال يکديگر
ميباشند و از هم جدا نميگردند .يعني انسان بايد به دنبال آباداني ،کار و فعاليتهاي
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صنعتي و کشاورزي و کشف معادن و  ...برود .اميرالمؤمنين (ع) در تفسير آيه مذکور
فرمودهاند که خداوند به مردم امر کرده است که زمين را با کشاورزي آباد سازند تا بدين
وسيله خوراکشان از غالت ،حبوبات ،ميوهها و ساير روئيدنيها تأمين گردد و در آسايش
زندگي کنند( .موسوی )57 :1377 ،بنابراين و بر اساس اين آيه ،از زمين به عنوان منبع
ثروت و نيز محل بهرهبرداريهاي مختلف اقتصادي ياد ميشود که براي دستيابي
به آنها بايد کارکرد و تالش نمود .قرآن کريم همه انسانها را به کار و فعاليت براي
بهرهبرداري از اين منابع براي کسب روزي فرامیخواند.
16
َ
يس ل ِ ْ
نسا ِن إ ِ َّال َما َس َعي.
الِ َ
آيه دومَ :و أنْ لَّ َ
«و براي انسان بهرهاي جز سعي و کوشش او نيست».
«س َعي» به معنی راه رفتن سريع است که به مرحله دويدن نرسيده ،ولي
در اين آيه کريمه َ
غالب ًا به معنی تالش و کوشش به کار ميرود؛ چرا که به هنگام تالش و کوشش در کارها،
انسان حرکت سريعي انجام ميدهد( .جمعی از نویسندگان ،1383 ،ج )559 :22در هر
صورت طبق اين آيه ،تنها بهره انسان بر اساس کاري است که انجام داده و تالشي است
که از او حاصل شده است.
17
ب.
آيه سومَ :فإ ِ َذا َف َر ْغ َ
ت َفان ْ َص ْ
در اين آيه کريمه نيز ،خداوند خطاب به پيامبر (ص) ميفرمايد« :هنگامي که از کار
مهمي فارغ ميشوي به کار ديگري مشغول شو» .بنابراين انسان نبايد هرگز بيکار باشد و
کار و تالش را کنار نگذاشته و پيوسته مشغول کوشش و مجاهدت باشد و پايان کاري را
آغاز کار ديگري قرار دهد.
هدف آيه مذکور نيز ،اين است که پيامبر اسالم را به عنوان يک الگو و سرمشق ،از
اشتغال به استراحت بعد از پايان يک امر مهم بازدارد ،و تالش مستمر و پيگير را در
زندگي به او گوشزد نمايد ،زیرا اصوالً بيکار بودن مايه تنبلي ،فرسودگي و در بسياري از
مواقع مايه فساد و تباهي ميگردد.
18
ْ
َاك َّ
صيبَ َ
س نَ ِ
آيه چهارمَ :وابْتَ ِغ فِي َما آت َ
ك م ِ َن ُّ
الدنْيا
اللُ الدَّ ا َر ال ِخ َر َة َو َل تَنْ َ
اين آيه را ميتوان اینگونه معنا کرد که انسان بايد به وسیله آنچه خدا به او داده است
سراي جاويدان را جستجو کند و بهره خود از اين جهان (دنياي مادي) را نيز فراموش
نکند .به دیگر سخن ،برنامه اسالم بر اين پايه بنا شده است که بين اداره زندگي مادي و
توجه به معنويات و آرايش باطن و روان انسان توازن و تعادلي ايجاد کرده که يکي را
راه وصول ديگري قرار دهد .با اين بيان و بر اساس اين نگاه اسالمي ،الزمه رستگاري
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در عوالم معنوي ،بيتوجهي به جهان مادي نيست .بنابراين الزمه اين امر  ،کار و تالش
خواهد بود .با توجه به اين ضرورت بايد بیان داشت كه ،برخالف آنچه كه برخي گمان
ميكنند ،كار و فعاليت و به دست آوردن مال براي تأمين احتياجات مادي زندگي نه تنها
مورد نهي دين واقع نشده ،بلكه كام ً
ال مورد تأكيد دين اسالم بوده و به آن تشويق و ترغيب
شده است .تنها نكته قابلتوجه در اين خصوص اين است كه ،اگرچه کار کردن و كسب
مال و استفاده از لذات مادي امري است مقبول و حتي پسنديده ،ترديد نيست كه بايد با
رعايت جنبههاي معنوي و به ويژه با احترام به حقوق ديگران و مصلحت اجتماع توأم
باشد وگرنه كاري كه با اين اهداف مغايرت داشته باشد ،در اسالم مردود شناخته شده
است( .موسوی)127 :1377 ،
 .2-1-2اهمیت کار در آیینه روایات اسالمی:

سال اول ،شماره اول ،پاییز و زمستان 1394

در روايات اسالمي و کلمات پيشوايان ديني نيز به مسأله کار و تالش و کوشش ،اهميت
فوقالعادهاي دادهشده و از سستي و تنبلي نهي شده است .تأکيد بر اين امر در حدي بوده
است که در برخي کتب بابي در زمينه تالش براي تحصيل روزي بیانشده و احاديث
متعددي در اين زمينه عنوان گرديده است.
ت ،إز َد َو َج َ
َّ
الک َس ُل َو ال َع ْج ُز َفنُتِجا بَينَ ُه َما ال َف ْق َر.
روايت اول:
...إن األشيا َء ل َ ّما ا ْز َد َو َج ْ
(حرعاملی1403 ،ق ،ج)38 :12
«هنگامي که موجودات در آغاز با هم ازدواج کردند ،تنبلي و ناتواني با هم پيمان زوجيت
بستند و فرزندي از آنها به نام فقر متولّد شد» .این روایت ازجمله احاديثي است که از امیر
مؤمنان (ع) در اين ابواب نقل شده است و در نكوهش و مذمت تنبلي و ناتواني بيان شده
است و ثمره اين امر ،فقر و تهيدستي عنوان گردیده است.
عايش ُک ْمَ ،ف َّ
ب َم َ
روايت دوم :الت َْک ِسلوا ْ فِي َط َل ِ
 ير ُک ُضونَ فِي َها َو يط ُلبُونََ ها( .حر
إن آبائَنا کانُوا ْ ْ
عاملی1403 ،ق ،ج)37 :12
در این روایت که از امام صادق (ع) نقل شده است ،ضمن توصيه به كار و تالش ،از
تنبلي نيز نهي شده است و حضرت در اين زمينه فرمودهاند« :در طلب روزي و نيازهاي
زندگي ،تنبلي نکنيد ،زيرا پدران و نياکان ما بدنبال آن ميدويدند و آنرا طلب ميکردند».
الر ُج َل أنْ ُ
 ک ْسالن ًا َع ْن أم ِر ُدنيا ُهَ ،و َم ْن َ
 يکونَ َ
روايت سوم :إن ّي َالبغِ ُ
 ک َس َل َع ْن أم ِر ُدنيا ُه
ض َّ
أکس ُل( .حر عاملی1403 ،ق ،ج)37 :12
َف ُه َو َع ْن أم ِر آ ِخ َرت ِ ِه َ
در حديث ديگري از امام باقر (ع) نقل شده است كه ايشان اعالم انزجار از كسي كردهاند
كه در امور دنیویاش تنبلي كند و بيان داشتهاند كه كسي كه در امر دنياي مادي خود تنبل

آنچه در دهههاي پيشين در حقوق كار مبني بر حمايت از كارگر و حقوق آن مطرحشده
و به آنها توجه شده است و کار شایسته نيز درپي آن است ،اموري است كه در دين
اسالم مورد توجه و تأكيد فراوان قرارگرفته است و در كالم پيشوايان ديني كلمات و
تعابير بسياري در اين زمينه وجود دارد كه بيانگر احترام به كارگر و حفظ ارزش ،احترام و
كرامت انساني اوست .نظير اين روايات بسيار است و همه مبين ارزش کارگر و توجه به
حقوق او در اين دين است .اما عالوه بر آن ،از مطالعه احکام و دستورات اسالمي وجود
حقوقي براي کارگر استفاده ميشود:
 .1-2-2پرداخت مزد عادالنه در پرتو احکام اسالمی

بر اساس متون اسالمي نه تنها بايد در برابر انجام کار ،مزد پرداخت گردد ،بلکه اين مزد
بايد مناسب و شايسته کار مورد نظر فرد باشد .در اين زمينه مروي است که پيامبر (ص)
در آخرين خطبه خويش قبل از وفاتشان فرمودند :کسي که به کارگري ستم روا دارد و
مزدي که شايسته اوست نپردازد ،خداوند عمل او را تباه ساخته و بهشت را بر او حرام
ميسازد( .حرعاملی1403 ،ق ،ج)247 :13
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باشد ،قطع ًا در امور مربوط به آخرت خود و عباداتش تنبلتر ميباشد .با اين بيان ميتوان
از حديث مذکور نتيجه گرفت ،که تنبلي حتي در امور دنيوي و مسائل زندگي روزمره
براي انسان ،مورد مذمت و نکوهش است و اين تنبلي در مسائل دنيايي فرد به تنبلي در
مسائل معنوي و امور اخروی وي نيز تسري پيدا خواهد کرد که بايد از آن اجتناب کند.
ياك َكأنَّ َ
روايت چهارم :إ ِ ْع َم ْل لِدُ ن ْ َ
كت ُ
َعيش أَبَداً( .صدّ وق1392 ،ق ،ج)156 :3
اين روايت يكي از سفارشهایی است كه از اميرالمؤمنين (ع) نقل شده است و توصيه
به كار را مورد توجه قرار داده است .بيان مذکور ،انسان را به كار و فعاليت وامیدارد و
ميخواهد اين نكته را از زندگي او دور كند كه مبادا چنين فكري در او خطور كند كه
چون هر لحظه ممكن است انسان دار فاني را وداع بگويد و مشخص نيست تا چه زماني
زنده بماند ،پس نبايد براي اين زندگي مادي كار و تالش كند ،بلكه بايد گوشهنشيني
اختيار كرده و رهبانيت را برگزيند( .موسوی)62 :1377 ،
براين اساس دين اسالم معتقد است و چنين اظهار ميدارد کهای انسان! بايد براي زندگي
مادي و دنياييات چنان باشي و برنامهريزي كني كه گويا عمر جاودان خواهي داشت ،پس
تا حدي كه مجاز است و امكان دارد انسان بايد با تمام قوا به كار و تالش همت گمارد.

20
حقوق

،اجتماعی

پرداختن سريع و به موقع مزد به كارگر نیز ،از ديگر اموری است كه شارع بر آن تأكيد
كرده و ميتوان آنها نيز در زمره حقوق حمايتي كارگر از منظر اسالم دانست .در همین
أجر ُه َق َ
بل أن يَ ِج َّفه َع َر ُق ُه( .طوسی،
زمینه از پيامبر (ص) نقلشده كه فرمودند :أُ ُ
ير َ
عطوا األ ِج َ
 )175 :1365یعنی پيش از آنكه عرق كارگر خشك شود مزدش باید پرداخت گردد.
همچنين از منظر اسالم نپرداختن مزد کارگر در واقع بهرهکشي از يک انسان بدون پرداخت
حقالزحمه وي محسوب میشود .يکي از وصاياي پيامبر (ص) به عليابنابيطالب (ع)
خر ًه َعلي ُمسل ِ ٍم ،يعنِي
لي!َ ...و ُ
الس َ
در خصوص کارگر و مزد اوست ،ايشان ميفرمايند :يا َع ُ
ير( ،...کليني ،1373 ،ج )282 :5و يا روايتي که از خود اميرالمؤمنين (ع) خطاب به
أ َال ِج ُ
مين َفتُ ِذلو ُهم(. ...مجلسي،
کارگزارانشان وارد شده است که بیان فرمودند :الت َُسخروا أل ُمسل ِ َ
«سخره» بمعنی بيگاري گرفتن کارگر بدون پرداخت مزد ،و يا
 ،1373ج )172 :103واژه ُ
به عبارتی هرگونه کار اجباری است که از نظر اسالم مردود شناخته شده است( .موسوی،
فضلاهلل .پيشين ،ص)75
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 .2-2-2توجه به ساعات کار در متون دينی

يکي ديگر از حقوقي که براي کارگر مد نظر بوده و در حقوق حمايتي کار نيز مورد
توجه و تأکيد قرارگرفته است ،مربوط به ساعات کار کارگر است ،موضوعي که در
روايات اسالمي نيز به آن توجه شده است.
يکي از روايات منقول در اين زمينه روايتي است که از امام رضا (ع) نقل شده است
و مضمون آن بر توجه به ساعات کار است؛ ایشان در بیان اهمیت این امر میفرمایند:
أن يکونَ زَمان ُ ُکم أرب َ َع سا َع ٍ
اتَ ... :وسا َع ٌة ِ
 لم ِر ال َم ِ
عاش( . ...حرانی1404 ،ق)14 :
..إجتَهِد
ُ
با توجه به تأکيد روايت مذکور بر تقسيم ساعات زندگي به چهار قسم ،ميتوان نتيجه
گرفت که ساعت کار هر کارگر را بايد محدود به شش ساعت در شبانهروز دانست تا او
بتواند به جنبههاي معنوي و ساير فعاليتهاي خود نيز ،بپردازد( .عراقی ،1356 ،ج)18 :1
 .3-2-2حق تشکل صنفی از منظر اسالم

در خصوص حق تشکل در انديشه اسالمي نیز بايد در ابتدا بیان داشت که اسالم ديني
19
اجتماعي است که هدف انبياء را هدايت جامعه انساني براي برقراري عدالت میداند
 .عالوه بر اطالق اسالم به مردم و مؤمنين ،با نگرش گروهي در قرآن کريم به جماعاتي
نظير فِئه ، 20زُمر 21و أفواج  22ميتوان آنها را در رديف نهادهاي مدني مورد استعمال در
زمان حاضر قلمداد کرد.

يكي ديگر از مصاديق کار شایسته ،تأمين اجتماعي و حمايتهاي اجتماعي در اين زمينه
از كارگران است .تأمين اجتماعي بر اساس اصل مسئوليت متقابل همگاني ،از پايههاي
اصلي عدالت اجتماعي است .اين تکليف اجتماعي از منظر اسالم بدين ترتيب مورد توجه
قرارگرفته است که ،مسلمانان همه به منزله يک پيکر واحدند؛ همچنانکه از کالم پيامبر
ين فِي تَو ُّد ِه ْم َو ت ُ
َراح ِمهِ ْم
المؤمِن ِ َ
َعاطفِهِ ْم َو ت ُ
(ص) در اين زمينه آمده است که فرمودندَ :مث َُل ُ
َمث َُل ال ْ َج َس ِد ،إذا ْ
الس ْه ِر َو ال ْ ِحمى( .النيسابوري،
إشتِكى  مِنْ ُه ُع ْض ٌو ،تَدا ِعى  ل َ ُه سائ ِ ُر ال ْ َج َس ِد ب ِ ِّ
بیتا ،ج )20 :8یعنی مثل مؤمنان در دوستي و عطوفت نسبت به يکديگر ،مثل يک تن
است که اگر عضوي به شکوه درآيد ،بقيه اعضاء نيز به همراهي او به تب و تاب ميافتند.
امری که دولت اسالمي نيز بايد به آن توجه كرده و مقدمات آنها فراهم نمايد.
اسالم همچنين به عنوان يک آيين جامع که عنايت همهجانبه به نيازهاي مادي و معنوي
دارد ،حمايت از محرومان را به نحو جدي دنبال مينمايد و با اختالفات طبقاتي به
مبارزه برميخيزد .حکومت اسالمي بيتالمال را تأسيس ميکند ،منابع آنها از طريق اخذ
مالياتهاي گوناگون و ثروتها و ذخاير مشترک جامعه تأمين مينمايد و آنگاه وجوه
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 .4-2-2تأمين اجتماعی در اسالم
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در ميان گروههاي عديده مذکور در قرآن کريم ،اصطالح «حزب» بيش از همه جلب
توجه ميکند و موارد استعمال آن نشان ميدهد که حزب در قرآن ،تجمع گروهي است
که بر انديشه و هدف واحدي توافق داشته باشند و از آن با جديت دفاع کنند( .مصطفوی،
بیتا )131 :بنابراين ،وحدت عقيده و هدف در چنين تشکلهايي ملحوظ است.
در نظام اسالمي نيز براساس رهيافت قرآني ،حزب و تشکلي که بر حق باشد مجاز
به فعاليت ميباشد و حزب غيرديني که معتقد به اديان ديگر نظير يهوديت ،مسيحيت و
زرتشتيت باشد ،تنها در صورتی مجاز به فعاليت ميباشد که در چارچوب قوانين دولت
اسالمي کوشش کرده و برخي از مصالح جامعه اسالمي را مراعات کنند .همچنين بايد
مطمحنظر قرار داد که اصطالح حزب و تشکل که تحت عناويني ازجمله حزباهلل، 23
حزبالشيطان ، 24حزب 25و احزاب  26بکار رفته ،از يک طرف حکايت از ائتالف ارادي
اعضاي گروهها و احزاب دارد و از طرف ديگر با توجه به آهنگ و نيت تشکيلدهندگان
آنها ،مورد ارزيابي مثبت و منفي قرارگرفتهاند .براين اساس گروهي که در مسير خداوند
و پيامبر و ايمانآورندگان به خدا باشند ،حزباهلل ،و در مقابل ،گروهي که شيطان به
اهداف و عقيده آنها تسلط يافته باشد ،حزبالشيطان لقب گرفتهاند( .هاشمی:1384 ،
)392
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آنها بر اساس ضوابط و قواعد مشخص ،در جهت تأمين مصالح و منافع عمومي به
مصرف ميرساند .ازجمله اين مصالح ،حمايت مالي مستمر از فقرا و مساکين و به طور
کلي همه کساني است که به هر دليل از تأمين معاش و زندگي شايسته خود بازماندهاند و
نياز به حمايتهاي اجتماعي از سوي دولت اسالمي ميباشند.
همچنين دولت اسالمي بايد ماليات را از دوش برخي از كارگران ،ضعيفان و مستمندان
برداشته و از این اقشار حمایت نماید .اميرالمؤمنين (ع) در این زمینه فرمودهاند :از لباس
زمستاني و تابستاني مردم و همچنين از قوت روزانه و مأكولي كه با آن كار ميكنند ،خراج
نگيريد ،زيرا آنها مورد عفو قرارگرفتهاند( .قریشی)67 :1366 ،
در گفتار معصومين همچنين بر رسيدگي و كمك  به بيچارگان ،محرومان و طبقات
ضعيف نيز بسيار تأكيد شده است .در فرمان اميرالمؤمنين (ع) به مالك اشتر  ،گوشهاي
از اين موارد قابلمشاهده و بيان است .ايشان در فرازي از اين نامه ميفرمايند« :اي مالك!
 ...درباره گروه فرودست بيچاره از بينوايان و نيازمندان و ناتوانان كه دستگير و كارسازي
ندارند ،خداي را درنظر گير ...آنان را از بيتالمال كه در اختيار توست نصيبي بخش و هم
از محصوالت سرزمينهاي هر شهر كه به دست مسلمانان گشوده شدهاست نصيبي ...بايد
كه حق همه را بپايي و هيچكس را بينصيب نگذاري ...نبايد كارشان را اندكمايه شماري
27
و از نظر دور داري و از آنان روي بگرداني».
موارد یادشده گوشهاي از اشكال تأمين اجتماعي طبقات محروم و كارگران نيز تلقي
ميگردد و طبيعي است كه با مقتضات زمان و مكان ،ممكن است اشكال گوناگون ديگري
يابد( .موسوی)127 :1377 ،
 .5-2-2اشتغال زنان در اسالم

يکي ديگر از اموري که در کار شایسته بر آن تأکيد شده است مربوط به کار و اشتغال
زنان است .امری که پس از انقالب صنعتي و پيدايش كارخانههاي نوين صنعتي ،در صدر
مباحث سياسي و اجتماعي قرارگرفته و نگرشهاي متفاوتي نسبت به اين موضوع پديدار
گشته است( .عراقی)52 :1384 ،
مسأله شخصيت زن در دين اسالم ،از اهميت خاصي برخوردار است .قرآن کريم سيماي
زن را با احترام ترسيم نموده و زن و مرد را از منشأ واحد دانسته  28و بدين وسيله ،براي
او در کيان شخصيت بشري ،قائل به مساوات شده است .وجود آيات متعددي در این
زمينه ،نشان از توجه جدي اسالم به شخصيت زن است.
در ابتدا بايد از نظر گذراند که اصل جواز اشتغال زنان مورد توجه قرآن و سنت
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معصومین قرارگرفته است ،اما در كنار آن ،رعايت شرايط عمومي حضور زن در جامعه، 29
رعايت كرامت و حيثيات زن ،شوهر  30و مصالح خانواده از اهم شرايط جواز اشتغال زنان
است .نگرش كلي اسالم آن است كه زنان به مشاغلي روي آورند كه متناسب با وضعيت
روحي و جسميشان باشد . 31از برخي آيات قرآن كريم نيز ميتوان استنباط نمود كه
کسبوکار براي زنان نيز در کنار مردان مجاز بوده و مورد توجه قرارگرفته است.
يب م ِ َّما ا ْكتَ َسبُوا ْ َولِلنِّساءِ ن َ ِ
لر َجا ِل ن َ ِ
يب م ِ َّما ا ْكتَ َسبْ َن« ... 32مردان را از آنچه
ص ٌ
ص ٌ
آيه اول..:ل ِ ِّ
كسب كرده و بدست آوردهاند بهرهاي است و براي زنان [نيز] از آنچه كسب كرده و
بدست آوردهاند بهرهاي است».
آيه كريمه مذکور بر جواز اشتغال زنان داللت دارد؛ زيرا حالل بودن اكتساب يعني
تحصيل درآمد ،مفروض گرفتهشده و سپس درباره درآمد حاصل از آن اظهارنظر شده
است .بنابراين اگر زن و يا مردي از راهکار کردن خود ،چيزي به دست آورند مخصوص
خودشان است( .هادویتهرانی )101 :1376 ،همچنين نکتهاي که از اين آيه برداشت
ميشود توجه و عنايت خاص اسالم به حق مالکيت و استقالل مالي زنان است که با حق
كار و اشتغال آنان ،ارتباط تنگاتنگ دارد؛ زيرا اگر حق كار زنان به رسميت شناخته شود
اما استقالل مالي از آنان گرفته شود ،نتيجه كار زنان عايد خود آنان نخواهد شد و زنان
مالك دسترنج خود نخواهند بود.
از اينرو ،با توجه به آيه كريمه ،از ديدگاه اسالم ،هر انساني ميتواند بر دستاوردهاي
اقتصادي خود تسلط يابد .همچنين اسالم به شكل بيسابقهاي ،حقوق زن را در مسائل
مالي و اقتصادي رعايت كرده و به زن استقالل و آزادي كامل داده ،دست مرد را از مال و
كار او كوتاه كرده و حق قيموميت در معامالت زن را از مرد گرفته است. 33
َّ ِ 34
ضيَ ِ
آيه دومَ :فإ ِ َذا ُق ِ
الصال ُة َفانتَ ِش ُروا فِي الْ ْر ِ
ض َوابْتَغُوا مِن َف ْضلِ الل..
ت َّ
«هنگامي كه نماز پايان يافت در زمين پراكنده شويد و از فضل خدا طلب کرده و خدا
را بسيار ياد كنيد؛ اميد است که رستگار شويد».
این آیه نیز با اطالق خود ،بر جواز كار زنان داللت دارد .گرچه جمله « َوابْتَغُوا م ِ ْن َف ْضلِ
َّ
اللِ» و يا تعبيرات مشابه آن در قرآن ،شايد غالب ًا به معنای طلب روزي و كسب و تجارت
است ،ولي پرواضح است كه مفهوم اين جمله گسترده است و کسبوکار و اشتغال نيز،
يكي از مصاديق آن است .بنابراين خطاب در اين آيه عام بوده و شامل مرد و زن ميشود.
(جمعی از نویسندگان ،1383 ،ج)128-127 :24
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از کلمات پيشوايان ديني نيز ميتوان جواز اشتغال زنان را به دست آورد؛ چنانكه رسول
الح َ
ال ِل َفر َ
ِيض ٌة َعلي ُك ِّل ُم ْسل ِ ٍم َو ُم ْسل ِ َم ٍة( ،مجلسی،
ب َ
اكرم (ص) در جايي ميفرمايدَ :ط َل ُ
 ،1373ج )281 :100كه اين بيان ،طلب مال حالل از راه كسب و كار را نيز شامل ميشود.
همچنين سيره حضرت در عصر رسالت در خصوص کار زنان ،به خوبی گوياي جواز كار
آنان است و ایشان از آن نهي نفرموده و آنها در چارچوب احكام اسالم امضاء كردهاند
و بر همين اساس است که اشتغال زنان در عصر رسالت به چشم ميخورد . 35بنابراين
ميتوان از آيات و روايات اينگونه استنباط كرد كه زنان حق دارند برخي مشاغل را
عهدهدار گردند؛ زيرا اطالق و عموم آيات و روايات بر اين امر داللت دارند ،مگر دليل
خاصي آنها را مقيد ،و شغل خاصي را براي زنان ممنوع ساخته باشد.
نكته ديگر در باب کار و اشتغال زنان ،برخورداري آنها از دست مزد مساوي و برابر با
مردان براي کار همارزش است .هركس براي ديگري كار کند اعم از اینکه نيروي كار مرد
باشد و يا زن ،بايد مزد عادالنه دريافت نماید .در اسالم در خصوص دست مزد ميان زن
و مرد تفاوتي وجود ندارد ،درحالیکه در برخي از كشورهاي صنعتي ،زن را ،كه دست
مزد كمتري از مرد ميطلبد ،به كار ميگيرند(ILO, 2000: 38).
نکته پایانی در این زمینه این است که ،چنانچه بين كار زن و ارزشهاي مهم و بنياديتر
تعارضي ايجاد گردد ،نگاه اسالم به كار زنان متفاوت خواهد بود و سعي بر آن است كه
در كنار كار زنان ،ارزشهاي بنيادين و اساسي ،صيانت و حمايت شود .البته اين موضوع
در مورد کار مردان نيز صادق بوده و منحصر به زنان نميباشد .بر همین اساس ،ارزشها
و نهادهايي مثل خانواده ،كه در اسالم داراي اهميت بنيادين هستند ،صيانت ميشوند و
حفظ آنها در درجه اول اهميت قرار دارد .بنابراين در صورت تزاحم بين كار زنان در
بيرون از خانه و مصالح مهمتر ،مصالح اساسيتر مقدم خواهند بود .پس ميتوان نتيجه
گرفت که اسالم كار زنان را در كنار ديگر مسائل و امور اجتماعي لحاظ نموده و از نگرش
تكبعدي به كار زنان دوري نموده است .البته اين به معناي نفي ضرورت حضور زن در
عرصههاي اجتماعي و سياسي نيست.
 .6-2-2کار کودکان در اسالم

از ديگر مؤلفههايي که براي کار شایسته متصور است ،کار کودکان ميباشد .امری که در
فقه اسالمي از آن نهي شده است .شايد بتوان اين موضوع را با ممنوعيت معامله توسط
کودکان به دليل حجر او مرتبط دانست و علت آن نيز مصلحت کودک ميباشد . 36در
روايتي از امام صادق (ع) ،کار کودکان مورد نهي قرارگرفته است؛ حضرت از قول پيامبر

 الصغِي ِر الَّ ِذ َ
ي ليُ ْح ِس ُن ِ
صنَا َع ًة بِي ِدهِ( .حر
(ص) ميفرمايند :نَهي ال َّنب ِ ُّی َع ْن َك ْسبِ الْغ َُلمِ َّ
عاملی1403 ،ق ،ج« )118 :12پیامبر از کار کردن و دادوستد کوکان نهي کردهاند» .البته در
ادامه روايت براي اين نهي شرايطي مطرح شده است که در هر صورت صالح و مصلحت
کودک مورد نظر بوده است.
نکته پاياني در اين خصوص نيز اين است که با توجه به سادگي روابط کار در صدر
اسالم و بعد از آن در قديم ،نميتوان انتظار داشت که در احکام اسالمي جزئياتي در حد
قوانين و آييننامههاي فعلي کار ،وجود داشته باشد اما با توجه به اصول کلي ميتوان از
نظر گذراند که مقرراتي که در جهت حمايت از کارگر و تأمين حقوق او باشد ،با روح
قوانين اسالمي مباينتي ندارد.
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کار شایسته ،به عنوان مقولهای جدید در عرصه بینالملل کار و باهدف حمایت از کرامت
و حقوق انسانی کارگر مطرح و برای آن ،مؤلفههایی در نظر گفته شده است .جمهوری
اسالمی ایران نیز از سویی با توجه به عضویت در سازمان بینالمللی کار ،موظف است به
مقاولهنامههای مصوب در سازمان مذکور الحاق گردد و از سوی دیگر با توجه به ماهیت
اسالمی نظام و طبق اصل چهارم قانون اساسی ،كليه قوانين و مقررات ،بايد بر اساس 
موازين اسالمي به تصویب رسد .با این بیان و ضمن تحلیل و بررسی آیات قرآن کریم
و روایات معصومين در زمینه كار ،میتوان نتیجه گرفت که کارگر به عنوان عضوی مهم
از جامعه انسانی ،دارای جایگاهی رفیع در دین اسالم بوده و از منظر شارع مقدس مورد
تکریم و حمایت قرارگرفته است .براي نمونه در اسالم ضمن توجه به كرامت انساني
كارگر و جهت تحقق و اعتالي آن ،پرداخت مزد عادالنه و توجه بهساعات کار مربوط
به آن ،همچنين حق تشکل صنفی و تأمين اجتماعی ،به رسمیت شناخته شده است .بايد
اضافه نمود كه مقوله اشتغال زنان و کار کودکان نيز از ديگر امور مورد توجه اسالم بوده
و این مؤلفهها به نحو مطلوبی در این دین متجلی شده است .اموری که کار شایسته نیز
درپی تحقق آنها در عرصه جوامع بشری در تالش ميباشد.

یادداشت ها
1- Decent Work.
2- International Labour Organization
3- Fundamental Princilples and Rights at Work.

 -4مقاولهنامه آزادي انجمنها و حمايت از حق نهادينه کردن تشکلها ()1948
  -5مقاولهنامه حق تشکيل سازمان و مذاکرات جمعي ()1949
  -6مقاولهنامه کار اجباري ()1930

  -7مقاولهنامه لغو کار اجباري ()1957

27

  -8مقاولهنامه تساوي مزد ()1951

  -9مقاولهنامه تبعيض در اشتغال و حرفه ()1958
  -10مقاولهنامه حداقل سن کار ()1973

13- Social Protection.
14- Social Dialogue.

 -15هود61/

  -16نجم.39/

  -17انشراح.7/

 -18قصص.77/
 -19حديد.25/
 -20بقره/.249
 -21زمر.73/
 -22نصر.2/

  -23مجادله ،22/مائده.56/
 - 24مجادله.19/

 - 25مؤمنون ،53/روم ،32/فاطر.6/
- 26هود ،17/رعد ،36/مريم.37/
 -27نهجالبالغه ،نامه.53

حمزه اشکبوس و همکار

12- Productive Employment

تحلیل مفهوم کار شایسته مبتنی بر موازین اسالمی

  -11مقاولهنامه ممنوعيت کار کودک و اقدام فوري براي محو بدترين اشکال کار کودک ()1999

حقوق

،اجتماعی

  -28نساء /آيه.1

  -29ازجمله اين شرايط رعايت حجاب است .از ديگر شرايط عمومي حضور زن در جامعه،
عدم اختالط است كه عدم رعايت آن ،خطر شكستن حصار عفاف و پاكدامني را درپي دارد.
(مطهري ،1379 ،ج)551-550 :19

28
حقوق

،اجتماعی

 -30با توجه به اينکه در جهت حفظ کيان خانواده و از نظر اسالم ،و بهجهت برتريهاي
جسماني و خدادادي ،رياست و سرپرستي خانواده بعهده مرد است ،از باب مديريت خانواده ،اذن
مرد در اين خصوص شرط شدهاست .بيشتر فقها قائلند كه زن بدون اذن شوهر جايز نيست از
منزل خارج شود .برخي از فقها نيز اين نظر را دارند كه مانعي نيست زن بدون اذن شوهر از منزل
بيرون رود ،بشرط آنكه حق شوهر در روابط زناشويي ضايع نشود( .خوئي1410 ،ق  ،ج )21 :2اما
از سوي ديگر ،مرد نيز حق ندارد بدون دليل از اشتغال زن جلوگيري نماید( .فضل ّ
الل)65 :1382 ،

سال اول ،شماره اول ،پاییز و زمستان 1394

 -31برخي از مشاغل بدلیل وضعيت روحي و جسماني زنان ،ممنوع شدهاند در اسالم زنان بدليل
قواي جسماني تکلیفی به جهاد ابتدايي ندارند .از ديگر مشاغل ممنوع براي زنان بخاطر غلبه قوه
عاطفي و احساسات آنها ،قضاوت است .نظر اكثر فقها بر آن است كه ،زنان نميتوانند شغل
قضاوت اختيار نمايند؛ جهت مطالعه بيشتر ،ر.ک :نجفي ،محمدحسن .جواهر الكالم ،ط.السابعة،
بيروت :داراالحياء التراث العربي ،بيتا ،ج ،40ص .144الجبلالعاملي ،زينالعابدينبنعلي(شهيد
ثاني) مسالك االفهام ،الطبعهاالولي ،قم :مؤسسة المعارف االسالميه1416 ،ق ،ج ،13ص.327
  -32نساء.32/

 -33اين در حالي است که در ماده ( )223قانون مدني فرانسه آمدهاست« :هريك از زوجين
ميتواند آزادانه شغلي را انتخاب كند ،درآمد و حقوق مربوط به آنرا بگيرد ،و پس از كسر مخارج
مربوطبه خانواده ،آنرا براي خود نگه دارد» .بنابراين در نظام حقوقي فرانسه زن قسمت زيادي
از ثروت خود را بايد صرف مخارج خانواده كند
 -34جمعه.10/

 -35امور غيرعامه از قبيل تعليم و تعلم ،كسب ،پرستاري و غيره از جمله اموري است که
پيامبر (ص) زنان را از آن منع نفرموده و سيره نبوي بسياري از اين كارها را امضاء كردهاست.
(طباطبائي ،1363 ،ج)549 :4
 -36براي توضيح بيشتر در اين زمينه ،به «کتاب الحجر» در کتب فقهي مراجعه نماييد.

منابع
 .1ابدي ،سعيدرضا ( .)1386تحليل کارشايسته در جمهوري اسالمي ايران .رساله دکتري،
تهران :دانشگاه شهيد بهشتي.

 .4سپهري ،محمدرضا ( .)1381حقوق بنيادين کار .تهران :مؤسسه کار و تأمين اجتماعي.
 .5ــــــــــــــــــ ( .)1382کار شايسته .تهران :مؤسسه کار و تامين اجتماعی.
 .6طباطبايي مؤتمني ،منوچهر ( .)1375حقوق اساسي .تهران :نشرميزان.
 .7طباطبائي ،سيدمحمدحسين ( .)1363الميزان .ترجمه محمدباقر موسوي همداني ،قم:
انتشارات اسالمي ،ج.4
 .8عراقي ،سیدعزت ّ
الل ( .)1384حقوق كار .چاپ چهارم ،تهران :انتشارت سمت ،ج.1
 .9ـــــــــــــــــــ ( .)1356دوره حقوق کار .تهران :انتشارات دانشگاه ملي ،ج.1
 .10ــــــــــــــــــ ( .)1391تحول حقوق بينالمللي کار .تهران :مؤسسه کار و تأمين
اجتماعي.
 .11قريشي ،شريف ( .)1366العمل و الحقوق العامل ،ترجمه اديبالري ،تهران :دارالكتب
االسالمية.
 .12محدث ،جواد ( .)1383گفتگوي اجتماعي -فرايندها ،پيامدها .مجله کار و جامعه ،شماره

حمزه اشکبوس و همکار

 .3جمعي از نويسندگان ( .)1383تفسير نمونه .تهران :دارالكتب االسالمية ،ج .22چاپ
بيستويكم.

حقوق

،اجتماعی
تحلیل مفهوم کار شایسته مبتنی بر موازین اسالمی

 .2استوارسنگري ،کورش ( .)1387حقوق تأمين اجتماعي .تهران :نشرميزان.

29

.59
 .13مطهری ،مرتضي ( .)1379مجموعه آثار .چاپ دوم ،قم :انتشارات صدرا ،ج.19
 .14موسوي ،سيدفضلاهلل ( .)1377گفتارهايي درباره حقوق کار .تهران :دفتر نشر و فرهنگ
اسالمي.
 .15هادويتهراني ،مهدي ( .)1376ضوابط شرعي اشتغال زنان .مجله پيام حوزه ،شماره .14
 .16هاشمي ،سيدمحمد ( .)1384حقوق بشر و آزاديهاي اساسي .تهران :نشر ميزان ،چاپاول.

30
حقوق

،اجتماعی

 .17هرندي ،فاطمه ( .)1389کار شايسته و نماگرهاي آن در ايران .مجله کار و جامعه ،شماره
.128
 .1النيسابوري ،مسلمبنحجاج (بیتا) .صحيح مسلم .بيجا :مركز المعلومات االسالمية ،ج. 8
 .2حراني ،حسنبنشعبه (1404ق) .تحفالعقول .قم :انتشارات جامعه مدرسين.

سال اول ،شماره اول ،پاییز و زمستان 1394

 .3حرعاملي ،شيخمحمدبنحسن (1403ق) .وسائل الشيعة .تحقيق عبدالرحيمربانيشيرازي،
تهران :المکتبة االسالمية ،ج.18
 .4خوئي ،سيدابوالقاسم (1410ق) .منهاجالصالحين .چاپ ،28قم :مدينةالعلم ،ج.2
 .5صدوق ،شيخابيجعفرمحمدبنعلي (1392ق) .من اليحضره الفقيه .بيجا :مكتبه الصدوق،
ج.3
 .6طوسي ،شيخابيجعفرمحمدبنحسن ( .)1365تهذيب األحکام .كتابالتجاره ،تهران :دارالكتب
االسالمية.
 .7کليني ،محمدبنيعقوب ( .)1373الفروع من الکافي .تهران :انتشارات کتابچي ،ج.5
 .8مجلسي ،محمدباقر ( )1373بحاراألنوار .تهران :انتشارات کتابچي ،ج.100
 .9مصطفوي ،سيدحسن (بیتا) .التحقيق في کلمات القرآن .تهران :دارالكتب االسالمية.
 .10مظفر ،محمدرضا (1424ق) .اصول فقه .قم :انتشارات جهان.
1. Juan, Somavia (1999), Director-General 87th Session of the International
Labour Conference, International Labour Office: Geneva.
2. ILO (2012), Convergences:decent work and social justice in religious traditions, First published, International Labour Office: Geneva.
3. ILO (2000), ABC of worker’s right and gender equality, International La-

bour Office: Geneva.
http://www.ilo.org/ipec/Action/social-dialogue/lang--en/index.htm

31
حقوق

تحلیل مفهوم کار شایسته مبتنی بر موازین اسالمی

حمزه اشکبوس و همکار

اجتماعی،

