
 

 

  233- 253: 1393پاییز و زمستان ، 2شماره  ،22، سال پژوهشی مدیریت اسالمی  دو فصلنامه علمی ـ
  

  تحلیل فقهی حقوق کارگر در جامعه اسالمی
  )ره(با رویکردي بر آراي امام خمینی

  * علی محمدیان
  ** محمدحسن حائري

  17/4/93: پذیرش نهایی        11/8/92 :دریافت مقاله

  
  چکیده

رسد است که در نگاه اول به نظر می اموري حقوق کارگر و مباحث مربوط به آن از جمله
براي نخستین بار در حقوق غرب مطرح شده است و در متون اسالمی و فقهی سابقه چندانی 

که قرنها پیش از به وجود آمدن مفهوم دهد ندارد؛ لیکن مطالعه و تأمل در منابع اسالمی نشان می
حقوق کار در غرب، اسالم با مطرح کردن حقوق بنیادین براي کارگر براي این قشر چنان منزلتی 

 اثبات این جستار با هدف. شودیک از مکاتب بشري مشاهده نمیعظیم قائل شده است که در هیچ
همچنین تبیین آراي ممتاز امام  امامیه، فقه در کارگر حقوق هايگونه بررسی و این مدعا

هاي ایشان در مورد شأن و حقوق بررسی دیدگاه. در این زمینه نگاشته شده است) ره(خمینی
شناس و فقیهی حاذق، عمالً رهبري جامعه اسالمی را کارگر بویژه به این دلیل که به عنوان اسالم

اي برخوردار از اهمیت ویژه بر عهده داشتند در شناخت رویکرد حکومت اسالمی به حقوق کارگر
  .است
  .کار و کارگر در اسالم، فقه و قانون کار، حقوق کارگر و فقه اسالمی :ها واژه کلید

  
  
  
  
  
  

  
  دانشجوي دکتري فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد: مسئول نویسنده *

alimohamadian64@gmail.com  
  haeri-m@ferdowsi.um.ac.ir      اسالمی دانشگاه فردوسی مشهداستاد گروه فقه و مبانی حقوق  **
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  لهئبیان مس
ارگر به ککار  .هستنندجامعه کارگران هر ترین بنیانهاي اجتماعی و اقتصادي یکی از اساسی

ی و انحطاط ملتها ترقّ باره علتهايو هرگاه در کندگردش چرخهاي توسعه ملت کمک شایانی می
تأثیر  عمران کشورها در پیشرفت و  کارگران که کار درخواهیم یافت، مکنی مطالعه و بررسی
  تمام در حقوق مهم هاي رشته از یکی )(Labour Lawکار  حقوق. کندبسزایی ایفا می

در قانون کار همه کشورهاي متمدن، تمهیداتی براي  و رودبه شمار می جهان معتبر هاي دانشگاه
  .حمایت از کارگر اندیشیده شده است

 .است  بیکاري از جلوگیري و تولید رونق کارگر، حقوق و کار از کار، صیانت قانون هدف
 مزد، از اعم(السعی حق دریافت مقابل در عنوان هر به که است کسی کار، قانون نظر از کارگر
 ؛)کار قانون 2 ماده: ك.ن(کند می کار کارفرما درخواست به) مزایا سایر و سود سهم، حقوق،
 اینجا در که اند کرده وارد ایراداتی کارگر از این تعریف بر حقوقدانان از برخی است ذکر شایان
  ). 123و 124 :1387 عراقی،: ك.ر(. نیست  آن مورد در بحث مجال

آیینی که ریشه الهی داشته یا  و مکتب بشر، هیچ تاریخ طول در که رسد می نظر به بعید گرچه
 و بیکاري از یا و نکرده، کوشش و کار به تشویق  نوعی بهپایه فکري سلیم تشکیل شده باشد  بر
نسبت به  اسالم که ترغیبهایی و تشویق در تعمق و تأمل اندکی با  .باشد کرده تمجید پروري تن

 حتی و انتقادها چنینهم و است نموده آن از که ستایشهایی و آورده  عمل به کار و کوشش
که  شوداثبات می واقعیت این شود، می دیده اسالمی متون در پروري تن و بیکاري  علیه که مبارزاتی
  .رسد نمی اسالم توحیدي مکتب  پایه به آیینی و مکتب هیچ در کوشش و کار تقدس و ارزش

هاي پیدایش حقوق کارگر به مکاتب غربی نسبت شایان ذکر است که در حقوق امروز ریشه
اول بار این حقوق توسط متفکران غربی مطرح شود که براي داده شده است و چنین وانمود می

این نوشتار با عدم التزام به ادعاي یاد شده درصدد اثبات این است که دین مترقّی اسالم . شده است
قرنها پیش از به وجود آمدن مفهوم حقوق کار در غرب با شناخت ارزش و اهمیت این امر، حقوق 

 فقط را کارگر که مادي در غرب، دیدگاه ته برخالفالب. کار و کارگر را به رسمیت شناخته است
عالوه بر ارزش  او تالش و کار براي و داند می اهللا سبیل فی مجاهد را کارگر اسالم داند،می ابزار

 روداقتصاد از اهداف مهم اسالم به شمار می از آنجا که شکوفایی. است نیز قائل الهی مادي، پاداش
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 درباره کار صاحبان و کارفرمایان به اسالم دین در است تولید اصلی ارکان از یکی کار، نیروي و
 و محترم بسیار اسالم دیدگاه در کارگر .است شده فراوانی سفارش کارگران حقوق رعایت و حفظ

 کارگر و کار از) السالمعلیهم( معصوم اسالم و امامان گرامی رسول که طوري به است ارزشمند
:  5 ، ج1407؛ کلینی، 62: 17، ج1409حرعاملی، : ك.ن( اندکردهمی کار نیز خود و کرده تجلیل

  ).156:  3 ، ج1413؛ صدوق قمی، 86
  

  اهمیت و ضرورت تحقیق
از آنجا که تلقی رایج در مباحث مربوط به حقوق کار، غربی بودن این پدیده است و به زعم 

المی و دینی سراغ گرفت، توان ریشه حقوق کار را در قوانین و متون اساي اصوالً نمیعده
ع و استقصایی همه ها و دالئل حقوق کار در منابع و متون شرعی و جانبه درباره ریشهضرورت تتب

  .فقهی از اهمیتی دوچندان برخوردار است
  

  سؤاالت تحقیق
نوشتار فرارو در پی یافتن پاسخی مستدل براي یک پرسش اساسی است که به تبع آن، دو سؤال 

  :نمایدرخ می فرعی مهم نیز
  سؤال اصلی) الف

هاي حقوق کار را در فرهنگ مغرب زمین جستجو کرد یا آیا مطابق دیدگاه مرسوم باید ریشه
توان مستنداتی براي حقوق کار در مکتب اسالم و تعیین در منابع و دالئل اسالمی و فقهی نیز می

  مزایایی براي کارگران در فقه امامیه ارائه کرد؟
  فرعیسؤاالت ) ب

ها و انواع حقوق کارگر در براي حقوق کارگر در متون دینی، گونه ـ در فرض وجود پیشینه1
  منابع اسالمی و فقه امامیه کدام است؟

هاي ـ با توجه به رهبري جامعه اسالمی توسط حضرت امام و با التفات به اهمیت دیدگاه 2
آیا ایشان نیز با به رسمیت شناختن ایشان در شناخت رویکرد حکومت اسالمی به حقوق کارگر، 

  حقوق کارگر، تمهیداتی براي احقاق حقوق آنان درنظر گرفته بودند؟
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  روش تحقیق
 با همراه که است ايکتابخانه شیوه  و به توصیفی ـ تحلیلی مقاله نگارش این در تحقیق روش
 بنديبرداري، طبقه فیش و آنها، تطبیق بررسی  و مطالعه مأخذ معتبر فقهی و روایی، و منابع شناسایی

 تجهیزات از تحقیق این هايداده تدوین در چنینبندي منابع و سپس نگارش مطالب است همرتبه و
 تحقیقات متعلق به مرکز( 2افزار جامع فقه اهل بیت نسخه نرم و نرم افزارهاي الکترونیکی بویژه 

  .بسیار استفاده شده است) اسالمی علوم کامپیوتري
اهمیت و تأثیر عمل کارگر از جهات  بحث الزم است ارزشمند بودن کار و درجه در ابتداي

مادي و معنوي با تکیه بر دو رکن ثقیل اسالمی یعنی کتاب و سنّت اثبات شود تا تبیین صحیحی از 
  .موقعیت کار و کارگر در مکتب مترقی اسالم ارائه گردد

  
  اهمیت کار و شأن کارگر در اسالم

 تعادل  برقراري و تأمین براي که دستورالعملهایی و قوانین درضمن شد، اسالم تهگف همانطور که
 اسالم .است شده قائل فراوانی اهمیت نیز کوشش و کار آورده براي مردم زندگی در جانبه همه
وادار   دوشیبه خانه و بیکاري و پروري تن به را مردم شده تحریف مذاهب از بعضی مانند گاههیچ

 فعالیت و به کار و شروع ببندد همت زندگی کمر در فردي هر باید که است معتقد بلکهنکرده؛ 
  .کند در اینجا با شواهدي از آیات و روایات این مطلب اثبات خواهد شد

  ـ آیات قرآن کریم 1
در قرآن کریم آیات زیادي هست که انسانها را به کار و عمل تشویق، و به آنها توصیه می کند 

  :شوددر اینجا به دو نمونه از این آیات اشاره می. کسب روزي حالل به کار بپردازندکه براي 
ت فَإِذا« :جمعه سوره 10 آیه) الف ی اله قُض وا الص شرُ تَ وا و الْأَرضِ فی فَانْ تَغُ نْ اب فَضْلِ م اللّه و 
وا یراً اللّه اذْکُرُ کَث لَّکُمونَ لَعحفْل  فضل از و شوید پراکنده زمین گرفت در پایان نماز که هنگامى: »تُ
  .شوید رستگار شاید کنید؛ یاد بسیار را خدا و روزي بطلبید خدا

شود که در پی رزق و روزي رفتن و از فضل خدا روزي طلبیدن از جمله استفاده می از این آیه
معاش خود و شخصی که در جهت امرار . شودکارهایی است که موجب رضایت پروردگار می

  .آورددارد، عالوه بر نفع مادي، رضایت خداوند را نیز به دست میاش گام بر میخانواده
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نْ و«: سوره نجم 39 آیه) ب انِ لَیس أَ س نْ  کوشش و سعى جز اى بهره انسان براى : »سعى ما إِالَّ للْإِ
  .نیست او

. شده، کار و کوشش مادي است ، که در آیه مبارکه بدان اشاره»سعی«یکی از مصداقهاي 
 آنها فعالیت درجه و کار اساس بر را اشخاص مزیت »اال ما سعی لالنسان لیس« جمله ذکر خداوند با
  .ساخته است در اسالم را روشن کار موقعیت و ارزش کوتاه عبارت همین با نموده و استوار

 این به بردن پى براى اسالمى احادیث و قرآن به آشنایى مختصر«: در تفسیر نمونه آمده است
 و کوشش و سعى را انسان معنوى و مادى گیرى بهره هرگونه پایه اسالم که است کافى حقیقت
یس«قرآنى  شعارگونه جمله در که آنجا تا شمرد مى تالش سانِ لَ نْ لَّا للْإِ  را انسان بهره  ،»سعى ما إِ
 بدهند دیگران به مشقى سر اینکه براى اسالمى پیشوایان .دهد مى قرار کارش و کوشش در منحصرا

 قانون این از نیز پیشین پیامبران .توانفرسا و سخت کارهایى کردند، مى کار مواقع از بسیارى در
 از روزى تضمین مفهوم اگر .کشاورزى و بافى زره و خیاطى تا گرفته چوپانى از نبودند؛ مستثنى
 به آشناتر همه از که امامان و پیامبران نباید باشد، روزى رسیدن انتظار و خانه در نشستن خدا، طرف
 ).21:  9 ، ج1374مکارم شیرازي، ( »کنند تالش روزى براى همهاین هستند دینى مفاهیم

  ـ روایات 2
پیامبر  به سیره وقتی .است آنها پیروان براي دستورالعمل و سرمشق بهترین اسالم پیشوایان روش

 حیاتشان سرتاسر  اینکه با یابیم که آنانکنیم در میرجوع می) علیهم السالم(اسالم و امامان معصوم 
 جلب آنها زندگی مخصوص در  هاي حرفه داشتن و کار حال آمیخته بود در عین شکنجه و مبارزه با

 و مفاسد از بسیاري علت آن را کند و می مبارزه شدیداً پروري تن و بیکاري با اسالم .کندمی توجه
 خود اینکه  اول: اند کرده مبارزه خطرناك فاجعه این با راه دو از اسالم رهبران .داند می ها بدبختی

 که بیاموزند مردم به  وسیله بدین اند تا کرده می حالتها کار شدیدترین در و بسیار عالقه و جدیت با
 ثانیاً .است افتخارات بزرگترین از انسان براي بلکه رود؛ نمی شمار به عار و ننگ تنها نه کردن کار
اي از این در اینجا به پاره. اندفراوان کرده تمجید کوشش و کار از خویش پیامهاي و سخنان در

  : شودروایات اشاره می
وحی ) ع(وارد شده است که خداوند به حضرت داود ) ع(ـ در روایتی از امیرالمؤمنین علی1
 به زندگی اداره براي کردي و نمی ارتزاق المال بیت از اي داود تو بنده خوبی هستی، اگر«: نمود
 پس از نزول وحی حضرت داود«: فرمایندحضرت در ادامه می. »!زدي دست می کوشش و کار
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 چهل و گردید ناراحت و افسرده سخت است، نبوده خدا پسند مورد  رفتارش تاکنون دلیل که بدین
 بافت می آهن زره از آن پس حضرت داود از. گردانید نرم برایش را آهن خداوند تا کرد گریه روز
؛ 162: 3 ، ج1413؛ صدوق قمی، 74: 5  ، ج1407کلینی، (»کرد نمی  ارتزاق المال بیت از دیگر و

 ).5: 3 تا، جفیض کاشانی، بی

قَد و«  :که است کرده بیان را حضرت داود داستان نیز کریم خداوند در قرآن نَا لَ ی نَّا داود آتَ م 
الً بالُ یا فَضْ بِی جِ و ه أَ عم رَ وی نَّا و الطَّ لَ ه أَ دید لَ نِ-الْح در و سابِغَات اعملْ أَ  از داود به ما  :»السرْد فی قَ
 او با! پرندگان اى و ها کوه اى) گفتیم پرندگان و ها کوه به ما(بخشیدیم؛  بزرگ فضیلتى خود سوى
 هاى زره گفتیم او به و کردیم نرم او براى را آهن و! گویید خدا تسبیح او همراه و شوید آواز هم

  ). 11و 10/سبا(» کن متناسب و اندازه به را ها حلقه و بساز فراخ و کامل
و در بعضی دیگر از قول ) ع(ـ در بعضی از کتابهاي روایی شیعه حدیثی از امام جعفر صادق 2

ه علَى ادالْکَ«: نقل شده است که) ص(پیامبر اسالم الی ع د اهجی کَالْمیلِ ف بِ س ه  ، ج1407کلینی، ( »اللَّ
 و زن معاشِ امرار براى که کسى): 324: 93 ، ج1410؛ مجلسی،67: 17  ج، 1409؛ حرعاملی، 88: 5 

 .است خدا در راه مجاهد همانند کند، مى تالش فرزند

مقامی براي کار و کارگر در نظر گرفته شود در این روایت چنان گونه که مالحظه میهمان
همانند مجاهد فی  کشد، مى زحمت خود خانواده اداره راه  که در کسى شده است که مقام آن

  .اهللا شمرده شده استسبیل
 به هوا که حالی در کردممی عبور مدینه اطراف کند که از مناطقنقل می منکدر بن ـ محمد 3
 خود بودند؛ با زراعت و کار مشغول که دیدم را )ع(محمدباقر امام حال این بود؛ در گرم شدت
 این با و گرم هواي این در قریش  بزرگان از یکی باید چرا که کنم موعظه را او و بروم باید گفتم

 و رسیدم او به محضر پس. باشد کرده دچار فرسایی طاقت زحمت به را خود دنیا براي وضعیت
 جواب در فرا رسد؟ حضرت شما مرگ حالت این در اگر !کنید می چه«کردم وگفتم  سالم

هستم  خدا عبادت و اطاعت در من که شادمانم بسی رسد فرا من مرگ موقع این در اگر«فرمودند 
 نیازي مردم دیگر و تو به و کنم می اداره را ام خانواده و خود زندگی کوشش و کار وسیلهبه که

  ).325: 6 ، جالف1407؛ شیخ طوسی، 73: 5 ، ج1407؛ کلینی، 19: 17 ، ج1409حرعاملی، ( »ندارم
و قَالَ« :نقل می کند که عبدالعزیز بن ـ علی 4 ب د أَ ب ع ه نُ عمرُ فَعلَ ما )ع( اللَّ مٍ؟ بلس م ت  جعلْت :قُلْ

بلَ اك، أَقْ د لَى فه عادب الْع و ك قَالَ .التِّجاره تَرَ ه فَ حیا  !وأَ مملنَّ ع ك أَ تَجاب الطَّلَبِ تَارِ س لَای ه  إِنَّ !لَ
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وماً نْ قَ اب محص ول اللَّه أَ سا) ص(رلَم ت لَ نْ و« :نَزَ تَّقِ م ی لْ اللّهعجی لَه خْرَجاً وم قْهرْزنْ ی ثُ م یال ح 
ب س تَ حوا »ی قُ اب أَغْلَ وب وا و الْأَ بلُ باده و علَى أَقْ وا الْع د :قَالُ ینَا قَ ف بلَغَ !کُ بِی ذَلک فَ هِم فَأَرسلَ )ص(النَّ ی لَ  إِ

قَالَ کُم ما :فَ وا ما علَى حملَ قَالُ تُم؟ فَ نَع ا :صولَ ی سر ه فِّلَ اللَّ نَا  تُکُ اقنَا لَ زنَا بِأَر بلْ باده علَى فَأَقْ قَالَ الْع ه :فَ نَّ  إِ
نْ لَفَ مع کَلَمل تَجب ذَ س ی ه یکُم لَ بِ علَ  بن کردند که محمد سؤال من از )ع(امام صادق حضرت: »بِالطَّلَ

 تهجد و  عبادت مشغول و برداشته تجارت از دست کردم عرض. است مشغول کاري چه به مسلم
 عبادت که داند نمی آیا! به حالش واي«فرمودند  )آمده خشم به(حرف  این شنیدن با امام. است شده
 نمودند حضرت اضافه  سپس شود و نمی دست بکشد پذیرفته کوشش و کار زا که کسی دعاي و

نْو«آیه  نزول از پس )ص(پیغمبر اصحاب از گروهی قِ م تَّ ی لْ اللّهعجی ه ه و مخْرَجاً لَ نْ یرْزقْ ثُ م ی ال ح 
ب س تَ حپیامبر اطالع به جریان این پرداختند؛ عبادت به و بستند خود روي به را هایشان خانه درهاي »ی 

. اید کرده خود پیشه را روش این که است شده باعث چه که فرستاد  پیغام آنان براي رسید، حضرت
 آنان پاسخ در حضرت. است کرده را ما رزق کفالت خداوند که علت بدین گفتند جواب در

 و کوشش باد شما شود؛ بر نمی عبادتش پذیرفتهکند،  عبادت طریق  بدین که فرمودند کسی
  ).192: 3 ، ج1413؛ صدوق قمی، 27: 17  ، ج1409؛ حرعاملی، 84: 5 ، ج1407کلینی، ( تالش
نْ« :علیه السالم فرمودند باقر ـ امام 5 م قَ[ طَلَبی الرِّزا] فی نْ فَافاً الد عت نِ اسالنَّاسِ ع یعاً و سو  علَى تَ
هله قی جارِه علَى تَعطُّفاً و أَ ه لَ وم جلَّ و عزَّ اللَّ ۀِ یامی ق هه و الْ جثْلُ ورِ مقَم یلَۀَ الْ درِ لَ ب  دنیا در که کسی: »الْ
اش  به همسایه نسبت و سازد را فراهم اش خانواده  آسایش و رفاه و باشد نیاز مردم بی از اینکه براي
 که کرد خواهد مالقات را خدا حالی قیامت در روزي نماید، روز طلب کند، احسان و لطف
: 17  ، ج1409؛ حرعاملی، 78: 5  ، ج1407کلینی، ( است درخشنده  چهارده شب ماه مانند اش چهره

  ).17: 13  ، ج1408؛ محدث نوري، 21
 زمینی را مالقات نمودم در حالی که در) ع( صادق امام«جمیل بن صالح نقل می کند که ـ  6
 من به را بیل شوم فدایت کردم عرض .ریختندمی عرق پیوسته گرما شدت از و کردندمی کار

 گرماي روزي، و رزق طلب در دارم حضرت فرمودند دوست .دهم انجام را کار این تا بدهید
: 17  ، ج1409؛ حرعاملی، 76: 5  ، ج1407کلینی، ( »ببرم پاداش و اجر من و دهد آزار مرا خورشید

39.(  
 مفاسد و کوشش و کار بیان، اهمیت نیکوترین با دین شد، پیشوایان اي که مالحظهبه گونه

 نکرده، نیز اکتفا تنها به گفتارِ این بر عالوه .اند ساخته روشن و داده توضیح را پروري تن و بیکاري
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 گونهاین نظایر دین پیشوایان زندگانی در البته .اند آموزش داده به مردم نیز عمالً را کردن کار  درس
  .در کتابهاي روایی امامیه مفصل ذکر شده است که شودمی دیده زیاد تاریخی شواهد
  

  )ره( خمینی امام دیدگاه از کارگر شأن و کار اهمیت
 به باید بنابراین. ایشان مطرح شده است سخنرانیهاي در بیشتر زمینه این در )ره(خمینی آراي امام

 و کار درباره سخنان ایشان کلی طور به. نمود است، رجوع لهمعظم سخنان حاوي که ایشان صحیفه
  :کرد بندي تقسیم گونه زیر به توانمی را کارگر
  سریان کار در همه موجودات عالم و کارگر بودن همه موجودات)  الف

 همه. است کرده سرایت موجودات تمام در که ماند مى  تعالى حق جلوه مثلِ کار«ـ  1
 ذرات حتى کارگرند؛ وجود ذرات همه. اند شده درست کار با و هست آنها در کار موجودات،

 و فعالند عالم ذرات همه. هوشیارى با هستند کارگر اینها هست، طبیعت عالم این در که اتمى
نْ انْ و«: نیستند هوشیار که کنیم مى گمان ما لکن هوشیارند؛ م الّا شَىء حب س ی هد من بِح لک ونَ و ه فْقَ  التَ
مه بیح س بح همه ؛»تَ س 1386امام خمینی، ( » تعالى حق مطیع همه هستند؛ حق کارگران همه .حقند م، 

  ).172: 7 ج
 که فعالیتهایى از است شده موجود عالم اجزاى .خدا فعالیت از است شده موجود عالم«ـ  2
 او در کار و کارگر اینکه الّا کنید سراغ توانید نمى شما را موجودى هیچ. دارند موجودات بعضِ
 در موجودات ذرات ... اند شده پیدا کار از کارند؛ هم کارگرها. است کار خودش و است موجود

 همه اشجار، حتى جمادات، حتى است؛ عالم این در که موجوداتى همه ایجاد براى هستند عالم فعال
 و است شده موجود عالم کار با اول از. عوالم همه بر دارد احاطه کار .کارگرند همه اند، زنده

  ).171: 1386امام خمینی، (» است موجودات همه مبدأ کارگر
  نقش مهم کارگران در پیشرفت ملتها و جلوگیري از وابستگی) ب

 عظیم چرخ. هستند  جامعه ها درگروه سودمندترین و هاطبقه ارزشمندترین از کارگران«ـ  1
 و کار مرهون ملت، یک حیات. است چرخش و حرکت در کارگران تواناى دست با بشرى جوامع
  ).264: 12 ،  ج1386امام خمینی، ( »است کارگر
 اگر و رود مى رشد به رو عزیز کارگران شما دست با برود رشد به رو کشورى اگر«ـ  2
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 کار کم یا نکردن کار با رود؛ مى انحطاط به رو که شماست با هم باز برود، انحطاط به رو کشورى
 کارگران از شماست؛ از امروز کشور. رود مى انحطاط به رو که است نداشتن کار به عالقه یا کردن
  ).174: 7 ، ج1386امام خمینی، ( »شماست مال کشور است؛
 خودتان کار با شما امروز .کرده پیشرفت دنیا که است اندازه همان به شما کار ارزش امروز«ـ  3
 راه اینجا به غرب و شرق که وقتى آن از ]بوده[ تاریخ طول در که وابستگیهایى این که توانید مى
 همه دانید مى که] ببرید بین از[ کشور این کرده پیدا پهلوى منحوس سلطنت طول در و کردند پیدا

 کرده وابسته را هاگروه همه و بودند کرده وابسته اینها را افرادش همه و است شده وابسته چیزهایش
 است این] شما کارگران کار[ ارزش باشید، کردن کار در فعال و بکنید کار شما اگر امروز. بودند
 را کشور این، بر عالوه دارد، شما خود شخص براى که مادى و معنوى ارزشهاى آن بر عالوه که
  ).236 :16  ، ج1386امام خمینی، (»  وابستگى از دهید مى نجات شما
  به دیدگاه اسالم درباره کارگراشارات ایشان ) ج

 و کارگر دست کف کنند، مى نقل که طور آن  را کارگر دست محیط، آن در اهللارسول «ـ  1
 به مفتخرند همه و شما و مفتخریم ما .کنند عرضه تاریخ در را کار ارزش تا بوسیده را کار محل
 قطره که اند فرموده روایات بعض در یا. ..داده شما به )ص(اکرم پیغمبر نشانى همچو یک اینکه
 این چقدر. بیاید خدا راه در شهداى از که است خونى قطره مثل آید مى کارگر بدن از که عرقى
  ).236: 16، جلد1386امام خمینی، ( »دارد ارزش
 است قائل ارزش و است قائل ارج کار و کارگر براي است؛ قائل ارزش کارگر براي اسالم«ـ  2
 توصیف را مجاهد شخص یک عالم، شخص یک که طوري همان یعنی است؛ قائل احترام و
 مثل همند؛ مثل شانهمه گوید می ]کند می توصیف[را  کارگري هر زارع، کارگر، شخص کند، می
 این وقت آن هاي شانه آنـ  هستند هم مثل هستند، قدهم همه دارد، که هایی رده این که اي شانه
 که کند می خداوند تصریح هم کریم قرآن در. هستند برابر همه طور همین اینهاـ  بودند طور

 و ارزشها نیست، اینها امثال و ـ دانم نمی ـ داشتن قدرت داشتن، سرمایه که مسائلی این به امتیازها
  ).239: 16 ، ج1386امام خمینی، ( »است انسانی ارزش به تقواست؛ به هابزرگی
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  امامیههاي حقوق کارگران از دید فقه گونه
 آزادي در انتخاب شغلـ  1

 و اجبار و تحمیل هاى شیوه شغل، انتخاب در وى آزادى و اختیار رعایت و انسان آزادى اصل
ها یا«: شمارد مى الزم اقتصادى روابط در را فرد رضایت اسالم .کند مى محکوم را بیگارى ینَ أَیالَّذ 
وا نُ وا الَ آم الَکُم تَأْکُلُ و أَم نَکُم ی لِ باطب ونَ أَنْ إِالَّ بِالْ نْ تجارةً تَکُ اضٍ ع نْکُم تَرَ ایمان که کسانى اى: ً» م 
 رضایت با تجارتى اینکه مگر نخورید؛) نامشروع طرق از و( باطل به را یکدیگر اموال اید، آورده
  .گیرد انجام شما

 و رأى به انسان آزادى اصل بنابر کار نوع کند، انتخاب کار باید انسانی هر که است درست
 با را کسى کردند که تأکید جحش بن عبداهللا به نامه در) ص( خدا رسول. است او مربوط اختیار
 از یکی السالم، مردم علیه علی خالفت زمان در). 388: 1363سبحانی ( مکن وادار کار به اکراه
 است نهري ما سرزمین داشتند در عرضه چنین و شدند  آن حضرت شرفیاب اسالمی خدمت مناطق
 هرگاه. است نموده محروم آن فوائد از را ما و کرده پر آن را روزگار حوادث و زمان گذشت که

 آن گاه. داشت خواهد بسزائی تأثیر ما زندگی رونق و  سرزمین آبادي شود در کنده نهر آن دوباره
 راه از تا دهد داشت، فرمان فرمانروایی ناحیه آن در که خود، به حاکم که کردند حضرت تقاضا از

 امیر. بنماید اقدام شده خراب نهر دوباره آن حفر به  اجباري کار به تحمیل و مردم گرفتن بیگاري
 نهر حفر تجدید  به سپس نسبت و کرد فکر شنید،کمی را ایشان درخواست السالم چون علیه مؤمنان
 کنندگان درخواست عالقه مورد اینکه اجباري با کار و بیگاري موضوع با نمود؛ ولی عالقه ابراز

 :نوشت ناحیه آن حاکم »کعب قرطبه بن«مضمون براي  به این اي نامه و نفرمود بود، موافقت
 و شده متروك که است  نهري را ایشان که گفتند و آمدند من نزد تو مأموریت حوزه از گروهی«

 و مالیات تمام پرداخت  به و شد خواهد آبادکنند، سرزمینهایشان  استخراج و حفر آن را اگر
. گرفت خواهد فزونی ایشان ناحیه از مسلمانها المال بیت درآمد و یافت خواهند خراجشان قدرت

 و نهر به کندن و بگماري به کار را آنان بنویسم تا تو براي اي نامه که کردند درخواست من از آنها
       صحیح من: »یکرهه عمل علی احدا اجبر ان اري لست«سازي؛ لیکن  مجبور آن هزینه تأمین
 نمایم تحمیل اجباري کار و بیگاري به و وادارم ندارد دوست  که به کاري را کسی دانمنمی

  .)359 :5 ، ج1376؛ محمودي، 208: 1 ، ج1426جورداق، (
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نْ رفع«: در حدیث معروف نبوي ی عت ۀُ أُمعس ت اءی شْ یانُ و الْخَطَأُ أَ س وا ما و النِّ ه ه أُکْرِ ی  حر( »...علَ
نیز هرگونه ) 394: 11 ، ج1404؛ مجلسی، 27: 2 ، جبی تا؛ فیض کاشانی، 369: 15 ، ج1409عاملی، 
  .دانسته شده است قانونى و حقوقى اثر فاقد باشد، مبتنى اجبار و اکراه بر عملی که

صریح به حقوق و آزادیهاي مربوط به کار قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران نیز به طور 
هرکس حق دارد شغلی را که «: این قانون تصریح شده است که 28در اصل . توجه نشان داده است

دولت موظف است با رعایت نیاز . بدان مایل است و مخالف اسالم و مصالح عمومی نیست برگزیند
ه کار و شرایط مساوي را براي احراز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امکان اشتغال ب

رعایت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد «همین قانون  43اصل  4در بند . »مشاغل ایجاد نماید
هاي اقتصادي جمهوري از مالکها و پایه» کشی از کار دیگريبه کاري معین و جلوگیري از بهره

  .اسالمی دانسته شده است
 دیگري از کشی بهره و معین کار به افراد اجبار«: ح شده است کهقانون کار تصری 6 در ماده

 و زبان نژاد، رنگ، و برخوردارند مساوي حقوق از باشند که قبیله و قوم هر از ایران و مردم ممنوع
 دارند قرار قانون حمایت در یکسان مرد و زن از اعم افراد همه و بود نخواهد امتیاز سبب اینها مانند
 حقوق و عمومی مصالح و اسالم و مخالف است مایل آن به که را شغلی دارد حق کس هر و

  .»برگزیند نیست دیگران
یابیم که ایشان نه تنها قائل به آزادي افراد در انتخاب شغل میبا مطالعه آراي امام خمینی نیز در

اند؛ بلکه حتی فراتر از این، حقوق صنفی قشر کارگر کردهبوده و این امر را جزو بدیهیات تلقی می
 جمهورى در... ایران متدین و محروم کارگران«: اندکردهرا نیز به رسمیت شناخته و چنین بیان 

 مشکالت و مسائل و شوند جمع هم دور به ممکن شکل هر به که شود مى داده حق آنها به اسالمى
 صنفى حقوق از نیز و دهند قرار خود مسائل جریان در را دولت نتیجه در و کنند بررسى را خود
پر واضح است کسی که براي کارگر چنین ). 139: 5  ، ج1386امام خمینی، (» کنند دفاع خود

  .داندحقوقی قائل است به طریق اولویت وي را در انتخاب شغل نیز محق می
 دریافت مزد متناسب با کارـ  2

 غیرنقدي یا نقدي وجوه از است عبارت مزد«: داردمزد مقرر میقانون کار در تعریف  35 ماده
 از دیدگاه فقه اسالمی بر .»شود می پرداخت کارگر به کار انجام مقابل در که آنها مجموع یا و

دلیل  به کارگر اگرچه کند؛ پرداخت کارگر به اى عادالنه دستمزد است واجب کار صاحب
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 این. باشد راضى کارش عادالنه ارزش کمتر از دستمزدى به خود کار ارزش به جهل یا و اضطرار
سوا ال و« :گوید مى که است مجید قرآن در اعراف سوره از 85 آیه مفاد حکم بخَ هم النّاس تَ یاء شْ  »أَ

 را آن تواند مى او و است انسان به متعلق را آنچه هر ارزش ؛ یعنى)نیندازید ارزش از را مردم اشیاي(
 است مفاهیمى ترین عمومى از »اشیا« کلمه این. بپردازید او خود به دهد قرار انتقال و نقل معرض در
 باشد مفید تواند مى آنچه هر و) عضالنى و کارهاى فکرى کارهاى( کار گونه هر شامل که
 قیمت به کارگر خواه است؛ موارد همه شامل کار عادالنه ارزش پرداخت وجوب چنینشود؛ هم مى

 است مواردى آن شامل کار عادالنه قیمت پرداخت وجوب نیز و نه یا باشد آگاه خود کار عادالنه
عالمه ( بگیرد قرار اکراه مورد یا و شود مضطر یا مجبور مقرّر، دستمزد با کار براى کارگر که

کلینی ( »ضرار ال و ضرر ال« توان به حدیثبر این امر عالوه بر این آیه، می). 203: 1419جعفري، 
  .است مهمى مسائل فقهى مبناى نیز استناد کرد که )429: 25  ، ج1409؛ حرعاملی، 292: 5  ، ج1407

 گماشته کار به را شخصى کارفرمایى«: یکی از فقیهان معاصر در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه
 مزد و حقوق و کرده استفاده حقوقش مقدار و ارزش به نسبت کارگر بودن اطّالع بى از و است
 کارگر این واقعى مزد به نسبت کارفرما آیا ؛است داده او ردیف هم کارکنان حقوق نصف از کمتر
 و کار المثلاجرت مطالبه حقّ کارگر مرقوم فرض در«: چنین فتوا داده است که» است؟ مدیون
 توافق هم با کار ابتداى در اینکه مگر بدهد؛ او به المثلاجرت باید کارفرما و دارد را خود عمل
 اجرت به باز فسخ با و دارد غبن خیار کارگر بودن، مغبون شدن معلوم و توافق با که باشند کرده
در فرض مغبون  نیز در تحریرالوسیله) ره(امام خمینی).  338: 4 ، ج1428بهجت، ( »گردد برمى المثل

ن هم چنی). 575: 1 تا، جامام خمینی، بی( شدن شخص، خیار غبن را براي وي ثابت دانسته است
 حقوق را که کارفرمایانی«: نگارندبه کارگران چنین می ایشان درباره پرداخت حقوق عادالنه

 به را خود تا نمود آشنا خود تکالیف به )باید(پردازند  نمی) به طور مناسب و کامل(را  کارگران
 وضع به رسیدگى از پس دستمزدها باید ...شوند خارج صحنه از یا و بدانند مکلف رسیدگی

 محیطى در بتوانند سایرین مثل و یابند نجات زندگى کمبودهاى از آنان تا یابد افزایش کارخانجات
  ). 380 :6  ، ج1386امام خمینی، ( »کنند زندگى مرفه و آزاد

 که مساوي کار انجام براي«: داردقانون کار در زمینه تناسب کار با مزد چنین مقرر می  38 ماده
. شود پرداخت مساوي مزد ومرد زن به باید گیرد می انجام کارگاه یک در مساوي شرایط در

 ممنوع مذهبی و سیاسی اعتقادات و قومیت و نژاد جنس، سن، براساس مزد  میزان تعیین در تبعیض
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  .»است
 وجوب تعیین حقوق کارگر قبل از  شروع کارـ  3

     به کارگیري وي داللت  از کارگر قبل دستمزد میزان وجوب تعیین روایاتی هست که بر
نْ«: روایت شده است که فرمودند) ص(از پیامبر اسالم. کندمی نُ کَانَ م ؤْمی بِاللَّه مِ و وی  الْآخرِ فَلَا الْ

نَّ تَعملَ س یراً ی تَّى أَجِ ح ملعا یم رُه212: 7 ، جالف 1407؛ طوسی، 289: 5  ، ج1407کلینی، ( »أَج :(
مزد  )قبل از کار(اینکه  مگر گیردنمی کار به را کارگري دارد، ایمان قیامت روز خدا و به که کسی
تَأْجرَ«: انددر روایت دیگري حضرت فرموده .کرده باشد تعیین را وي ن اس یراً م ه أَجِ ملعی رَه فَلْ أَج« 

به کار بگیرد،  هرکس کارگري را): 74: 24 ، ج1429؛ بروجردي، 29: 14  ، ج1408محدث نوري، (
هى«: نقل شده است که) ع(از امام صادق. به او بگوید) قبل از کار(باید میزان مزد وي را  ولُ نَ سر 

لَ أَنْ )ص(اللَّهمتَع س یرٌ ی تَّى أَجِ ح لَمعا یم ه تُ ، 1413؛ صدوق قمی، 105: 19  ، ج1409حرعاملی، ( »أُجرَ
  .فرمودند نهی آنان اجرت شدن معین از قبل اشخاص کارگیريبه  از) ص( اسالم پیامبر): 10: 4 ج

فقهاي امامیه با توجه به احادیثی از این قبیل مشخص بودن مقدار و میزان اجرت را از شرایط 
؛ فاضل لنکرانی، 498: 3  ، جب1407؛ طوسی، 77: 7  تا، جعالمه حلی، بی(اند صحت اجاره دانسته

  ).142: 3  ، ج1419؛ جزیري، 64: 1424
 فتعتبر األجره أما و«: نگارندامام خمینی در تحریرالوسیله در ذیل شرایط صحت اجاره چنین می

 خمینی، امام(الزم است  آن مقدار تعیین و آن بودن معلوم اجرت در: »..مقدارها تعیین و معلومیتها
  ).572: 1 ج  تا،بی

 دقیق مشخصات بر عالوه کار قرارداد«: داردقانون کار در این زمینه چنین مقرر می 10 ماده
 اشتغال آن به باید کارگر که ايوظیفه یا حرفه کار یا نوع :الف: باشد ذیل موارد حاوي باید طرفین
  .»...آن و لواحق مبنا مزد یا حقوق :ب .یابد

 دستمزد مقدار تعیین«: در مورد تعیین میزان مزد یکی از فقیهان معاصر چنین فتوا داده است
 متعهد و خبره افراد به آن تعیین براى و است کرده امضا را آن مقدس شارع که عرفى است امرى
 توجه مورد را جهاتى گذارى، قیمت در باید صنف هر خبرگان قهراً و شود مى ارجاع صنفى هر در
 کمیت: ب .دروغ تبلیغات و انحصارها دادن دخالت بدون طبیعى تقاضاى و عرضه: الف :دهند قرار
 .مؤثرند کار ارزش در واقعاً که دیگر جهات و تورم نرخ و مکانى و زمانى شرایط و کار کیفیت و
  ). 424: 2 تا، جمنتظري، بی( »...دارند تأکید آن به شرع و عقل که احسانى و عدل: ج
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 یک زندگی داند کهمی ايکارگران را اندازه دستمزد قانون کار، که حداقل 41 بند دوم ماده
  .تواند مؤیدي بر همین مطلب باشدکند، می تأمین را خانواده

 اجتماعى  ـ سیاسى وظائف و معنوى حق استفاده از تعطیالت و مرخصی براي خودسازىـ  4

 در فرد هر که کند مى ایجاب اسالم دید از معنوى ارتقاى اولویت و انسان تعالى و رشد اصالت
 وظائف سایر و معنوى سازى خود براى کافى فرصت و وقت زندگى، تأمین براى کامل اشتغال عین

 به ابتکار و مهارت کسب و بیشتر آگاهى و تفقه و آموزش با و باشد نیز داشته سیاسى ـ اجتماعى
 سایر و توانایى و علم خویش، شغلى بازدهى افزایش سطح و کارى بیشتر توان به رسیدن منظور
 تکامل و رشد کردن فدا قرآن .رساند کمال به و احیا خود در باالتر به میزان را انسانى فضائل
 :نامد مى دو آن مبادله و آخرت بر دنیا ایثار را مادى تمایالت اشباع بهاى به انسانى فضائل و معنوى

ونَ بلْ« ثرُ یاةَ تُؤْ یا الْح نْ الد رَةُ ورٌ الْآخی قى و خَ ب . اوست نیازهاى ابعاد همه به متعلق انسان توان و وقت. »أَ
 حق به تعدى و خویش به ظلم نیازها از خاصى بخش مورد در محدود توان این کارگیرىبه

 و تعلم و اهللا اخالق به تخلق و خودسازى خدا، هاى خواسته و انسان نیازهاى مهمترین از .خداست
 و سیاسى نیازهاى رفع در فعال شرکت و ابتکار و مهارت هاى زمینه ایجاد و بیشتر توانایى کسب

 جهاد سنگرهاى و اجتماع هاى صحنه در حضور و کشور رهبرى در مشارکت و جامعه اجتماعى
گیرد اگر از کارگري را به کار می کسی که هر«روایت شده است که ) ص(از پیامبر اکرم .است

 نماز در شرکت اجازه او به هرگاه ولی است؛ کند گناهکار جلوگیري جمعه نماز در حضور وي
  ).289: 5  ، ج1407؛ کلینی، 105: 19 ، ج1409حرعاملی، ( »بود خواهد شریک ثوابش در دهد
) ع(علی حضرت از .نیست پسندیده تفریط و افراط کاري هیچ هاي اسالمی درآموزه براساس 
لَّا الْجاهلُ یرَى لَا«: که است شده روایت طاً إِ فْرِ م ط أَو فَرِّ فرد هر  ).416: 67 حکمت البالغه، نهج( »م 
 نیازمند اجتماعی و دینی مسائل فراگیري خودسازي، استراحت، به کار بر عالوه خود زندگی در

 او، نیازهاي مطابق کس هر زندگی اوقات است هاي اسالمی شایستهطبق آموزه رو این از است؛
 لمشتم قرآن«: فرمایندباره میامام خمینی در این .شود تقسیم تفریح و عبادت استراحت، چون کار،

 دارد، ظاهر دارد، مادیت دارد، معنویت: است چیز همه آدم که طورى همان ...است چیز همه بر
 یعنى سازد؛ مى را انسان ابعاد همه بسازد؛ را انسان این است آمده که هم کریم قرآن دارد، باطن
 عقل حیث از را انسان هم سازد؛ مى را انسان چیزهاى همه... اسالم... دارد انسان که احتیاجاتى کلیه
 آداب و ظاهر حیث از را انسان هم؛ سازد مى اخالق تهذیب و اخالق حیث از را انسان هم سازد؛ مى
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 حکومتها مثل دارد؛ دخالت اسالم دارد، احتیاج آن به انسان که امورى همه در هم سازد؛ مى ظاهرى
: 4 ، ج1368امام خمینی، ( »باشند داشته امور مثالً اجتماعیشان، سیاسیشان، دخالت در فقط که نیست

  ).448ـ  450
 )بازنشستگی(حق تأمین معاش در دوران از کار افتادگیـ  5

 را کار سوي صاحب از معاش تأمین حق پیرى، و بیمارى مانند کار، از ناتوانى دوران در کارگر
 قیام وظیفه بر این است مکلّف دولت باشد، ناتوان کارگر معاش تأمین از کار صاحب اگر و دارد
 این در باشد داشته توانایى کارگر معیشت از مقدارى تأمین به کار صاحب که صورتى در و کند

  ).204: 1419عالمه جعفري، (گردد  مى تأمین کارگر معاش دولت، همیارى با صورت
 از رسد پسندارد و به نظر می سابقه چندانی فقهى تألیفات و منابع باید گفت اگرچه این حق در

 بسیار حقوق و مقرّرات تدوین و وضع مقتضى که بشرى، جوامع زندگى شئون همه بر ماشین تسلط
خوریم است به وجود آمده است با مراجعه به کتابهاي روایی به احادیثی برمی کارگر براى ضرورى

 تحت بابی که به طور ضمنی داللت بر این حق دارد؛ از جمله شیخ حرعاملی در وسائل الشیعه در
نَّ باب«: نوانع قَۀَ أَ فَ انی نَ بِرَ إِذَا النَّصرَ بِ عنِ عجزَ و کَ نْ الْکَسم تی ال بچنین ) ع(از حضرت علی »الْم

ین«: کند کهروایت می ن ؤْمیرالْم خ )ع(مرَّ أَمی لُ، بشَ سأَ یر ی بِ وف کَ فُ قَالَ مکْ یرُ فَ ینَ أَم ن ؤْما )ع(الْما؟ م  هذَ
وا  یرَ یاقَالُ ینَ أَم ن ؤْمالْم یان قَالَ نَصرَ یرُ فَ ینَ أَم ن ؤْمع(الْم( وه تُم تَعملْ تَّى اس ا ح بِرَ إِذَ وه عجزَ و کَ تُم نَع وا م قُ ف نْ  أَ
ه ی نْ علَ م تی ال بسؤال حضرت .کردندمی گذر ايافتاده کار از پیرمرد بر) ع(امیرالمؤمنین: »الْم 

 حضرت. است نصرانی پیرمردي امیرالمؤمنین، یا دادند جواب .کیست این: مودندکردند و فر
 نفقه او به المال بیت از! رها نمودید را او آن گاه ؛گشت عاجز و پیر او را به کار گرفتید تا فرمودند
شهید سید محمدباقر صدر با توجه به مدلول این حدیث ). 66: 15  ، ج1409حرعاملی، ( »بپردازید
اند که ضمان دولت مخصوص بعضی از فقها مانند شیخ حر عاملی چنین فتوا داده«: نگارندمی چنین

کند، اگر پیر شود و از کسب و دولت اسالمی زندگی می مسلمانان نیست و فرد ذمی که در سایه
با توجه به ). 669: 1417صدر، ( »المال مسلمین تأمین خواهد شدکار عاجز گردد، نفقه وي از بیت
شود مکتبی که براي یک پیرمرد مسیحی چنین احترامی قائل است و این روایت بخوبی مشخص می

نهد در برابر کارگرانی که المال مسلمین میتأمین هزینه وي را در دوران کارافتادگی بر عهده بیت
زنند، پس از دوران می براي گردش چرخه توسعه اقتصادي کشور اسالمی به کار و تالش دست

  .تواند قائل باشدنشستگی چه تمهیداتی میباز
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از لحاظ حقوقی نیز در قانون تأمین اجتماعی و قانون کار براي بازنشستگی کارگران مقرراتی 
: یابد می خاتمه زیر طرق از یکی به کار قرارداد« : قانون کار 21طبق ماده . بینی شده استپیش
 خاتمه چنانچه«: همان قانون 31 چنین طبق مادههم . »...کارگر بازنشستگی :ب .کارگر فوت :الف

 اساس بر باید کارفرما باشد، کارگر بازنشستگی یا و کلی کارافتادگی از لحاظ به کار قرارداد
 پرداخت وي به مزد روز 30 میزان به حقوقی خدمت سابقه سال هر نسبت به کارگر مزد آخرین
 سازمان توسط که است کارگر بازنشستگی یا و کارافتادگی از مستمري بر عالوه وجه این. نماید
  .»شودمی پرداخت اجتماعی تأمین

 در که دارد حق... انسانی هر«: داردبشر نیز در این زمینه مقرر می حقوق جهانی اعالمیه 25 ماده
 است خارج وي اختیار حدود از که شرایطی هر تحت معاش، تأمین منابع فقدان و سالمندي... مواقع
  .»گردد مندبهره اجتماعی تأمین از
 مکان مشارکت کارگران در فعالیتهاي تولیدياـ  6

در فقه اسالمی قراردادهایی هست که در آن حاصل کار بین کارگر و کارفرما به نحو مشاع 
 قراردادي مضاربه. مزارعه از این قبیل است و مساقات نظیر مضاربه، قراردادهایی. گرددتقسیم می

 صاحب سرمایه با عامل که است صورت این به شود ومی بسته مال صاحب و کارگر بین که است
شهید (گرددمی شریک وي با منافع در درصدي نسبت به مقابل در و پردازدمی ستد و داد به مال

در ) ره(امام خمینی). 336: 26 تا، ج؛ نجفی، بی407: 2 ، ج1410؛ ابن ادریس، 211: 4 ، ج1410ثانی، 
 التجاره فی المال رأس یکون أن على شخصین بین واقع عقد هی«: ین می نگارندتعریف مضاربه چن

 نفر دو بین که است عقدى مضاربه: »بینهما  یکون ربح حصل لو و اآلخر، من العمل و أحدهما من
 سودى اگر باشد و دیگرى از کار و آنها از یکى از تجارت سرمایه که اساس این بر شود مى واقع
  ).608: 1  تا، جامام خمینی، بی( باشد دو هر بین شود پیدا

اي است بین صاحب درخت با کارگر در مقابل حصه مشاع معین از ثمره درخت مساقات معامله
  ).37: 5  ، ج1413؛ شهید ثانی، 123: 2  ، ج1408؛ محقق حلی، 642: 1  ، جبی تا ،امام خمینی(

دهد که در آن زراعت به کارگر می مزارعه نیز عقدي است که به موجب آن شخصی زمینی را
 ،بی تا؛ نجفی، 635: 1  ، جبی تاامام خمینی، (کند و سود حاصل را به نسبتی میان خود تقسیم نمایند

  ).2: 27  ج
 به کارگران در رسد وجود چنین قراردادهایی در فقه اسالمی و دادن حق مشارکتبه نظر می
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نگیزه آنان در کار مضاعف شود و از این رهگذر شود ادهند، باعث میسود کاري که انجام می
شود، جامعه اسالمی نیز هرچه بیشتر به سوي ترقّی و عالوه بر اینکه نفع بیشتري عاید این طبقه می

  .پیشرفت رهنمون گردد
  

  اسالمی در برابر کارگران حکومت مسئولیت
 به کارگر مقام شرع انور از که تجلیلی و کار زمینه در اسالم تشویق و تأکید گرفتن نظر در با
 تولیدگر گروه این اختیار در را الزم امکانات تمامی است موظف اسالمی حکومت آورده، عمل
، 1386امام خمینی، ( کارگران به »انسانیت جامعه مدیران« دادن لقب با )ره(خمینی امام. دهد قرار
 وضع هست که اى مهمه امور از و«: فرمایندمی آنها حقوق رعایت درباره )174: 7 ج

 مسکنشان به راجع چنانچه ... نیستیم؛ آنها فکر در ما یا دولت که نکنند گمان آنها...کارگرهاست؛
 شود؛ مى داده شااللَّهان حقوقشان قضیه و .کنند  درست مسکن که هستند طرحریزى مشغول

 همه. شد خواهد اصالح دارند، حرفى اجرتشان و مزدشان در اگر هستند، کار در که کارگرهایى....
 وضع و باشد داشته عنایت بیشتر کارگرها به راجع باید هم دولت ...بشود اصالح باید اینها بتدریج
 خاطر آسوده کارگرها این که بکند بیشتر عنایت قدرى یک. بگیرد نظر در درست را کارگرها
 هست، که قدرى همین و بروند جلو بیشتر قدرى یک کارها در که خواهم مى دولت از.. .بشوند
  ).398و 397: 6 ج ،1386امام خمینی، ( »بکنند درست زودتر را کارها و بروند جلو بیشتر قدرى یک

 عدل حکومت در«: کنندایشان هم چنین درباره حقوق کارگران در حکومت اسالمی بیان می
: 6، ج1386خمینی، امام (»گردد مى ادا آنان حق و شده رسیدگى آنان به وجه بهترین به اسالمى

380.(  
  

  جمعبندي و نتیجه گیري
 در جانبههمه تعادل  برقراري و سعادت براي دستورالعملهایی که و قوانین در ضمن اسالمـ  1
در قرآن کریم، معجزه . است شده قائل فراوانی اهمیت نیز کوشش و کار براي آورده مردم زندگی

 هاي بسیاري هست که با، نمونه)علیهم السالم(و سیره اهل بیت ) ص(جاویدان پیامبر خاتم
 .بیان شده است پروري تن و بیکاري مفاسد و کوشش و کار اهمیت بیان، نیکوترین
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اسالمی را نیز بر  جامعه حاذق، که رهبري فقیهی و شناساسالم عنوان به) ره(امام خمینیـ  2
   کارگر  و کار مرهون را ملت عهده داشتند با شناخت و معرفی ارزش کار در اسالم، حیات

 )الف: توان در سه محور خالصه کردمی را کارگر و شأن کار درباره ایشان سخنان. انددانسته
 در کارگران مهم نقش) ب. موجودات همه بودن کارگر و عالم موجودات همه در کار سریان
 .کارگر درباره اسالم هدیدگا ایشان به اشارات) ج. انحطاط و وابستگی از جلوگیري و ملتها پیشرفت

یابیم که در اسالم حقوق فراوانی براي کارگران در نظر گرفته می از مطالعه منابع اسالمی درـ  3
 شناخت با غرب در کار حقوق مفهوم آمدن وجود به از پیش قرنها اسالم مترقّی دین. شده است
 در مادي دیدگاه برخالف البته. است شناخته رسمیت به را کارگر حقوق امر، این اهمیت و ارزش
 و کار براي و داند می اهللا سبیل فی مجاهد را کارگر اسالم داند،می ابزار فقط را کارگر که غرب،
 .است قائل نیز الهی پاداش مادي، ارزش بر عالوه او تالش

 در را فرد رضایت اسالم. شغل است انتخاب در یکی از اولین حقوق کارگران، حق آزاديـ  4
آیات و  .کند مى محکوم را بیگارى و اجبار و تحمیل هاى داند و شیوهمی الزم اقتصادى روابط

 نه ایشان که شوداستفاده می نیز )ره(خمینی امام آراي از مطالعه. ید این امر استؤروایات بسیاري م
 بلکه اند؛کردهمی تلقی بدیهیات جزو را امر این و بوده، قائل شغل انتخاب در افراد آزادي به تنها
 .اندشناخته رسمیت به نیز را کارگر قشر صنفی ایشان حقوق از این، فراتر حتی

 بر اسالمی فقه از دیدگاه. کار است با متناسب مزد دیگر حقوق کارگران، دریافت ازـ  5
دلیل  به کارگر اگرچه کند؛ پرداخت کارگر به اى عادالنه دستمزد است واجب کار صاحب
امام  .باشد راضى کارش عادالنه ارزش کمتر از دستمزدى به خود کار ارزش به جهل یا و اضطرار
پردازند به  نمی  کامل و مناسب طور به  را کارگران حقوق که را نیز کارفرمایانی) ره(خمینی

 .کنندمی رسیدگی به حقوق کارگران ملزم

حقوق کارگران در مکتب کار، یکی دیگر از  شروع از قبل کارگر حقوق تعیین وجوبـ  6
 کارگیري به از قبل کارگر دستمزد و حقوق میزان تعیین وجوب بر هست که روایاتی. اسالم است

 بودن مشخص همین روایات به توجه با) ره (از جمله امام خمینی امامیه فقهاي .کندمی داللت وي
 .اند دانسته اجاره صحت شرایط از را اجرت میزان و مقدار

 و خودسازى براي مرخصی و تعطیالت از استفاده دیگر حقوق کارگران در اسالم حقاز ـ  7
 کار بر عالوه خود زندگی در فرد هاي اسالمی هرآموزه براساس. سیاسى و اجتماعى است وظائف
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نیز با ) ره(امام خمینی. است نیازمند اجتماعی و دینی مسائل فراگیري خودسازي، استراحت، به
ریزي دارد و همه ابعاد زندگی انسان را هاي زندگی افراد برنامهاسالم براي همه جنبهتأکید بر اینکه 

 .کنندسازد به طور ضمنی بر این حق اشاره میمی

بازنشستگی از دیگر حقوق کارگران در  افتادگی یا همان کار از دوران در معاش تأمین حقـ  8
 فقهى تألیفات و منابع در این حق اگرچه گفت در مورد حق بازنشستگی باید. نظام اسالمی است

 وجود به رسد در حقوق جدید و با توجه به اقتضائات عصر جدیدمی نظر به و ندارد چندانی سابقه
 بر داللت ضمنی طور به که خوریمبرمی احادیثی به کتابهاي روایی شیعی به مراجعه با است آمده

 .شناسدبه رسمیت میدارد و آن را براي افراد جامعه اسالمی  این حق

 فعالیتهاي در کارگران مشارکت یکی دیگر از حقوق کارگران در حکومت اسالمی امکانـ  9
 به کارفرما و کارگر بین کار حاصل آن در هست که قراردادهایی اسالمی فقه در. تولیدي است

فقهاي . است قبیل این از مزارعه و مساقات مضاربه، نظیر قراردادهایی .گرددمی تقسیم مشاع نحو
در مورد این قراردادها و شروط آنها به طور گسترده در کتابهاي ) ره(امامیه از جمله امام خمینی

 .اندفقهی خود سخن گفته

 عمل به کارگر مقام از که تجلیلی و کار زمینه در اسالم تشویق و تأکید گرفتن نظر در با ـ 10
 قرار تولیدگر گروه این اختیار در را الزم تامکانا تمامی است موظف اسالمی حکومت آورده،
نیز با ) ره(امام خمینی. برابر کارگران مسئولیت سنگینی بر عهده دارد در اسالمی حکومت .دهد

اشاره به مسئولیت دولت در برابر کارگران و تالش براي بهبود وضعیت این طبقه ضعیف خاطرنشان 
 .گردد مى ادا آنان حق رسیدگى، و آنان به وجه بهترین به اسالمى عدل حکومت سازند که درمی

  
   فارسی منابع
  .نشر فرزانه: تهران). 1389(اسناد بنیادي حقوق بشر : و میثاقهاي بین المللی بشر حقوق جهانی ياعالمیه

  .خمینى امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه: تهران. نور صحیفه). 1386(امام خمینی، روح اهللا 
 .بهجت اهللا آیت حضرت دفتر :قم .اتئاستفتا ).1428( تقى محمد ،بهجت فومنى

  .کرامت منشورات مؤسسه :تهران .فقهى رسائل ).1419( تقى محمد جعفرى تبریزى،
  .نشر دانش اسالمی: قم .ابدیت فروغ). 1363( جعفر تبریزي، سبحانی

  .انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی: تهران .حقوق کار). 1387( عراقی، عزت اهللا
  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی: تهران). 1378( قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران
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  .مجتمع علمی و فرهنگی مسجد: تهران). 1382( قانون تأمین اجتماعی
  .موسسه کار و تأمین اجتماعی: تهران). 1383( قانون کار جمهوري اسالمی ایران

  .اإلسالمیه دارالکتب: تهران .نمونه تفسیر ).1374( ناصر شیرازى، مکارم
  .نشر اندیشه اسالم: قم .اتئاستفتا رساله ).تابی(آبادى ، حسینعلی  نجف منتظرى

  
  منابع عربی

 .با ترجمه آیت اهللا ناصر مکارم شیرازي .کریم قرآن

 .نهج البالغه

 .دفتر انتشارات اسالمى: قم. السرائر الحاوي لتحریر الفتاوى). 1410(ابن ادریس حلّى، محمد بن منصور بن احمد

  .مؤسسه مطبوعات دار العلم: قم. تحریر الوسیله). بی تا( خمینى، روح اهللا امام
  .سبز فرهنگ انتشارات :تهران .الشیعه أحادیث جامع ).1429( طباطبایى حسین آقا بروجردى،

 للمجمع النشر و الطباعه مرکز: قم. االنسانیه العداله صوت السالم علیه علی االمام). 1426( جرداق، جورج
  .)ع(البیت الهل العالمی

  .دارالثقلین: بیروت. السالم علیهم البیت أهل مذهب و األربعه المذاهب على الفقه). 1419( الرحمن عبد جزیرى،
  .مؤسسه آل البیت علیهم السالم: قم .وسائل الشیعه). 1409( حرّعاملى، شیخ محمد بن حسن

  .السالم علیهم البیت آل مؤسسه: قم .الفقهاء ةتذکر). تابی( اسدي مطهر بن یوسف بن حسن حلّى،
  .اسماعیلیانمؤسسه : قم. شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام). 1408( حسن بن جعفر الدین، نجم حلّى،

). کالنتر با محشّى سید محمد( الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). 1410( شهید ثانى، زین الدین بن على
  .کتابفروشى داورى: قم

  .مؤسسه المعارف اإلسالمیه: قم. مسالک األفهام إلى تنقیح شرائع اإلسالم). 1413( شهید ثانى، زین الدین بن على
  .اسالمى تبلیغات دفتر: قم .اقتصادنا ).1417( باقر محمد سید صدر،

  .اسالمى انتشارات دفتر: قم. الفقیه الیحضره من ).1413( بابویه بن على بن محمد صدوق قمى،
  .اإلسالمیه الکتب دار: تهران .األحکام تهذیب). الف1407( محمد بن حسن خیطوسى، ابوجعفر ش

  .اسالمى انتشارات دفتر: قم. الخالف ).ب1407( حسن بن شیخ محمد ابوجعفر طوسى،
 فقهى مرکز :قم .اإلجارهـ  الوسیله تحریر شرح فی الشریعه تفصیل ).1424( محمد )اهللا آیت( لنکرانى، فاضل

  .)ع(اطهار ائمه
  .نجفى مرعشى اهللا آیه کتابخانه :قم. الشرائع مفاتیح ).بی تا(فیض کاشانى، محمد محسن ابن شاه مرتضی

  .اإلسالمیه الکتب دار :تهران. الکافی). 1407( یعقوب بن محمد ابوجعفر کلینى،
  .النشر و الطبع مؤسسه :بیروت .بحار األنوار ).1410( باقر محمد مجلسى،
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  .دارالکتب االسالمیه: تهران .العقول فی شرح اخبار آل الرسول ةمرآ). 1404(مجلسی، محمد باقر 
 علیهم البیت آل مؤسسه: بیروت .المسائل مستنبط و الوسائل مستدرك ).1408( حسین محدث نورى، میرزا

  .السالم
 .اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت: تهران .البالغه نهج مستدرك فی السعاده نهج). 1376( محمدباقر محمودي،

 .دار إحیاء التراث العربی: بیروت. جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم). تابی(نجفى، محمد حسن

  
|||  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

