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 چکیده
امتیازات و تضمینات شغلی برای  الیحه قانون کار با هدف حمایت از کارگر و تضمین حداقل

کارگر و  در رابطهکارگران به تصویب مجلس رسید و در موارد متعدد و مهمی، دخالت دولت 
طرفین در انعقاد قرارداد را پذیرفت. این در حالی است که شورای  کارفرما و تحدید اراده

االتباع اولیه شرعی، صحیح و الزم نگهبان تراضی طرفین در قراردادهای کار را حسب قاعده
گر، دانست؛ حتی اگر در آن توافق الزامی به رعایت پرداخت حداقل دستمزد به کارمی

داشت. در واقع، بررسی ها و تعطیالت، بیمه، حق سنوات و مانند اینها وجود نمیمرخصی
اظهارنظرهای شورای نگهبان در این خصوص بیانگر آن است که شورا بر آزادی قراردادی 

دانست. عنوان یکی از نظامات اصیل اسالمی اعتقاد داشت و تغییر دائمی آن را غیرممکن میبه
ها و مصالح توانند بر مبنای ضرورتمی ن رویکرد، حاکم اسالمی و ایادی او صرفاًبر مبنای ای

عمومی، نظامات مزبور را به طور موقت و تا رفع محظورات، نقض کرده، اجرا نکند. نوشتار 
حاضر با رویکردی تحلیلی در صدد است رویکرد شورای نگهبان مبنی بر آزادی قراردادی را 

دهد که بر مبنای تحلیل اقتصادی های این پژوهش نشان مییافته یابی کند.از منظر اقتصادی ارز
رویکرد شورای نگهبان در مقایسه با آنچه بر قانون کار فعلی حاکم است، بیشتر در راستای 

 تأمین توأمان منافع کارگر و کارفرما و بهبود وضعیت اشتغال بوده است.
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 مقدمه
سو در راستای تضمین حقوق کارگران و ها، تدابیر و اقداماتی که از یکرغم تمامی تالشعلی

های و کاستی هاوری و کارایی اقتصادی انجام شده است، کمبوداز سوی دیگر برای بهبود بهره
خورد؛ برخی از های قواعد مرتبط با این حوزه به چشم میمهمی در سنجش و ارزیابی پیامد

زمان اهداف اقتصادی و توان در مسائل زیر مورد اشاره قرار داد: تأمین همها را میاین کاستی
کارگاه و  اداره بهینه کارگر و کارفرما، شیوه امنیت شغلی کارگران، وضعیت مطلوب رابطه

های رداد کار بر دیگری. این نوع مسائل از دیرباز چالشمعیارهای رجحان یکی از طرفین قرا
اند. پیچیدگی زیاد و سازان و سیاستگذاران این حوزه به شمار رفتهای برای تصمیمجدی

دخالت عوامل مختلف حقوقی ـ اقتصادی در این مسائل، اصالح اسلوب مطالعه و تحلیل را در 
کند. چه اینکه پس از بحث و همیت میکم بسیار باارزش و پرااین حوزه ضروری یا دست

پاسخی درخور و مطمئن درباره این مسائل  های متعدد حقوقی در این رابطه، ارائهبررسی
اتکا هنوز معیار یا معیارهای مشخص و قابل برانگیز و محل تردید است و ارائههمچنان چالش

 میسر نشده است.
ها و به فرضبر مبنای برخی پیش است کههای تحلیلی تحلیل اقتصادی یکی از انواع روش

عنوان یک دانش مکمل، چارچوب تحلیلی مناسبی را تواند بهمی 1مدد برخی ابزارهای اقتصادی
کارگر و کارفرما و رفع  های اجتماعی، از جمله مقررات حاکم بر رابطهبرای درک بهتر پدیده

حلیلی، هرچند محور بحث اصالح کمبودهای ناظر بر آن، فراهم کند. بر مبنای این نگرش ت
های کند، نتایجی است که از تحلیلنظام حقوقی است، آنچه معیار اصالح را مشخص می

 شود.اقتصادی حاصل می
از  اقتصادی در روابط حقوق نقش و اقتصادی مسائل به دانانحقوق در واقع، اگرچه توجه

اقتصادی از سوی  روابط و سازمان در نقش آن و حقوق به نسبت عنایت اقتصاددانان سو ویک
قرن نوزدهم  جدید آن به نیمه معنای به و اقتصاد سابقه حقوق اما دارد، دیرین ایسابقه دیگر،

 ابزاری یا روش رویکرد، اقتصادی . تحلیل(Gelter and Grechenig, 2014, 3)گردد میالدی باز می
گیرد و صورت می «انتخاب» آن در است که زندگی اجتماعی هایجنبه تمامی در اعمالقابل

 .شودمی اعمال حقوقی و مسائل روابط در خصوص اقتصادی هایتحلیل و تئوری
کند که افراد با های رفتاری لحاظ میعنوان انگیزهتحلیل اقتصادی حقوق، قواعد حقوقی را به
منزله ورود  . بنابراین، تحلیل اقتصادی بههستند لحاظ آنها در پی حداکثر کردن منافع خود

 یروش هحوزمنطق و روش اقتصاد در حقوق است؛ به عبارت دیگر، تحلیل اقتصادی حقوق، 
کارگیری قواعد اقتصادی در و منظور از آن اعمال و به آن یموضوع هنه حوز ،اقتصاد است
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البته به این نکته نیز باید توجه  (.33-33، 1331پور، های حقوقی است )یادیتحلیل پدیده
های دیگر نیست؛ از جایگزینی برای انواع تحلیل گاه به منزلهت که تحلیل اقتصادی هیچداش

های حقوقی، ها نظیر تحلیلرو، نباید پنداشت که با ورود تحلیل اقتصادی، سایر تحلیلاین 
دهند. به عبارت شناختی تعطیل شده، اهمیت خود را از دست میسیاسی، تاریخی و جامعه

های تحلیلی دیگری نیز وجود دارند که هر کدام روش تحلیل اقتصادی، روش دیگر، در کنار
ای نیز کاربرد دارند. کارکرد متمایز ویژه اهمیت و ارزش خاص خود را داشته و در گستره

تر و کارگیری نظریات اقتصادی عینیتحلیل اقتصادی این است که این روش به دلیل به
 (.231، 1312)آقایی طوق،  بینی کندها را ارزیابی و پیشتواند نتایج و پیامدتر میمشخص

کارگر و کارفرما  این نوشتار در پی آن است که با رویکردی تحلیلی، ضمن بررسی فقهی رابطه
حین انعقاد قرارداد، رویکرد شورای نگهبان در این ارتباط را از منظر اقتصادی ارزیابی کند. 

مطلوب میان کارگر و کارفرما تأثیرگذار خواهد بود. در این  پاسخ به این سؤال در ترسیم رابطه
خصوص دو رویکرد در تعارض با یکدیگر قرار دارند: رویکرد نخست نظر شورای نگهبان 

کارگر و کارفرما و تغییر و تحدید دائمی  دولت در رابطه است که مبتنی بر فقه سنتی، مداخله
صیل اسالمی قلمداد کرده است؛ موضوعی که در آزادی قراردادی آنها را بر خالف نظامات ا

فقیه است که بر  قانون مدنی نیز تبلور داشته است. رویکرد دوم ناشی از دیدگاه والیت مطلقه
مبنای آن، حاکم اسالمی بسته به شرایط و اقتضائات زمان بسط ید داشته، برای تأمین مصالح 

 مردم و جامعه محدودیتی ندارد.
حقوق و اقتصاد  کی از مباحث مهمی است که بسیاری از اندیشمندان حوزهتنظیم قراردادها ی

یا  3در این خصوص، اگرچه در برخی آثار به بررسی آزادی قراردادی 2اند.به آن توجه داشته
شده است، اما تحلیل رویکرد شورای  پرداخته 4قانون کار نظرات شورای نگهبان در زمینه

آید. در این ون مسبوق به سابقه نبوده و امری بدیع به شمار مینگهبان از منظر اقتصادی تاکن
راستا، ابتدا قرارداد کار از منظر اقتصادی و حقوقی بررسی و سپس رویکرد شورای نگهبان و 
مبانی آن در انعقاد قرارداد کار تبیین خواهد شد. تحلیل اقتصادی رویکرد شورای نگهبان مبنی 

 این نوشتار را تشکیل خواهد داد. ادی نیز خاتمهبر احترام به اصل آزادی قرارد

 . قرارداد کار از منظر حقوق و اقتصاد۱
کاری مشخص که در آن دستور یک طرف در ازای  توافق دو طرف برای ایجاد یک رابطه

نام دارد و وجود آن ـ چه به صورت کتبی و چه « قرارداد کار»شود دریافت مزد تبعیت می
ای قوانین و مقررات کار است. قرارداد کار، حقوق و تکالیف طرفین شرط اجرشفاهی ـ پیش

کند. این قرارداد بیانگر نوعی وابستگی زنی مشخص میکار را به منظور مذاکره و چانه رابطه
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قدرت و فاقد آن و  دارنده کارگر و کارفرما نوعاً رابطه اقتصادی و تبعیت اجتماعی است. رابطه
ترین مقصود حقوق کار برابر ساختن و مقابله با ی همراه است. مهمبربا تبعیت و فرمان

کارگر و کارفرما وجود  عنوان امری که بالذات در رابطهبه 3زنی طرفیننابرابری قدرت چانه
تواند این مهم را عنوان جزء گریزناپذیر تفکر حقوقی میداشته و دارد، است. قرارداد کار به

 .(Davies and Freedland, 1983, 18)متعادل کند  تأمین کرده، این رابطه را
دهد که این موضوع حقوقی با قرارداد کار در طول زمان نشان می بررسی چگونگی مواجهه

گذاران بوده که خود از اقتضائات سازان و قانونتصمیم همواره تابعی از رویکرد و سیاست
ای ی شده است. این مسئله به گونهزمان و شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورها ناش

گاهی نداده و را کارفرما به اندام ها امکان عرضدولت یانهجومداخله یهایاستساست که گاه 
مشکالت تمامی  یاها حاکم بوده که گوچنان بر ذهن و روح دولت یبرالینئول یهایاستس

 رگر نداشته استکا یشغل یتاز امن یتجز کارگر و حما یعامل ید،تولبرای  یاقتصاد
 (.۸3 ،1333دانا و مالجو، ییسر)

ی مختلف در کشورها اجتماعی یهاینابرابر یشافزا با شدن و اقتصاد آزادیجهاندر واقع، 
 در جوامع بشری شد که از جمله اجتماعی و اقتصادی گسترده گیری تحوالتموجب شکل

اشاره کرد. چه، قراردادهای  صیخصو الشعاع قرار گرفتن قراردادهایتوان به تحتآنها می
بر مبنای این  تدریجرفت، بهخصوصی که زمانی توافق میان دو طرف برابر به شمار می

 بر همین اساس نیز اصل. بدل شد یک طرف ضعیف و قوی طرف یک مواجهه تحوالت به
 وجود دلیل به قراردادی عدالت تأمین قراردادها برای حقوق سنتی قواعد و قراردادها آزادی

قلمداد  کافی قدرت، این از قوی طرف استفادهسوء و طرفین زنیچانه قدرت در شدید نابرابری
 امری ضروری به شمار رفت. دستیابی به عدالت برای قرارداد ابزار اصالح نشد و

دولت در  مداخله دانان بر اصلاین نابرابری قراردادی به حدی مهم است که بسیاری از حقوق
 اشتراک نظر دارند ،در قرارداد یفعنوان طرف ضعاز کارگران به یتحمادر راستای کار  رابطه

 یتبا عنادانان بر این باورند که ای از حقوق(. باالتر آنکه، پاره24-23، 1313)استوارسنگری، 
وجود ندارد، بلکه « خاطر یبط»تنها نه ،قراردادها یشتردر انعقاد ب ی،کنون یاجتماع یطبه شرا
« حفظ ثبات معامالت یبرا» یرلذا ناگز ؛است یدشدت مورد تردبه نیز «یمعامل یرضا»وجود 

 (.231، 1311)عراقی،  متوسل شد« اضطرار» به قاعده یدبا ،صحت قرارداد یرشپذ ه منظورب
 جنبهافزون بر کار  رابطه موجب شده است کهها در قرارداد کار دخالت دولتبه هر ترتیب، 
نقش توان مدعی شد که حتی می؛ چنانداشته باشد یزن یحقوق عموم جنبه ی،حقوق خصوص

. قابل ارزیابی است یاز حقوق خصوص یشبه مرور زمان و تحول حقوق ب یحقوق عموم



 
 
 

 درآمدی بر تحلیل اقتصادی رویکرد شورای نگهبان در تصویب قانون کار ... 
 

 

89 

 ینظارت بر اجرا یالزم برا یداتو انجام تمهآور در این ارتباط الزامو مقررات  ینوضع قوان
 (.31، 13۸1ر معتبر قلمداد شده است )موسوی، کا آنها با تکیه بر همین جنبه از رابطه

نخستین موضوعاتی بود که توسط اندیشمندان اقتصادی مطالعه و  حقوق قراردادها در زمره
میالدی دانست.  1131رونالد کوز در سال  توان انتشار مقالهبررسی شد. آغاز این حرکت را می

 ,See: Coase)حقوق قراردادها پاسخ دهد  های مبادله از طریقهزینه او در صدد بود به مسئله

ادبیات مربوط به این حوزه رشد یافت. پیشرفت تحلیل  جیتدربه. پس از این مقاله (1-44 ,1960
میالدی است که اقتصاد نهادگرا به شهرت  1131 اقتصادی حقوق قراردادها مربوط به دهه

ین دست اقتصاددانان نهادها را رسید و به طور ویژه مطالعاتی در این حوزه انجام گرفت. ا
یک نهاد  عنوان کردند. در همین ارتباط، قراردادها را به مثابه 3کارفرما ـ کارگزار حل مسئلهراه

 .(Geest, 2011, 1)در بازار فرض کردند 
 ترین مناقشات حوزهمطلوب کارگر و کارفرما در قراردادِ کار همواره یکی از مهم تنظیم رابطه

تواند در حل و فصل و اشتغال در ایران بوده است که تحلیل اقتصادی آن می کسب و کار
رغم آنکه گذاران راهگشا باشد. علیسازان و سیاستمناقشات این حوزه برای تصمیم

زنی کارگر و کارفرما و دسترسی آنها به منافع، معتقد بر مبنای نابرابری قدرت چانهدانان حقوق
کار و قرارداد  )بعضاً حداکثری( در رابطه ایتی از کارگر و مداخلهبه وضع مقررات کامالً حم

مابین هستند، بر مبنای رویکرد اقتصادی ممکن است بتوان نتایج متفاوتی را به دست آورد؛ فی
 یلبه دل ینه،زم ینمفهوم قدرت را در ا یرکاربرد گسترده و فراگ اندیلما دداناناقتصاچه اینکه 

هیچ  . به باور برخی از ایشان اساساًز اندازه مبهم است، مردود بشمارندا یشب یکه مفهومینا
 تریزنی ضعیفدر موقعیت چانه جدید بپذیریم که کارگراندلیلی وجود ندارد در دوران 

ای برای کارگران خاصی در مواقع ویژهتواند قرار دارند. البته این مسئله می نسبت به کارفرمایان
که وجود دالیلی را اقامه کرد اقتصادی نظر توان از نقطهساس نیز می. بر همین اصادق باشد

 کندتوجیه میـ برخالف قواعد سنتی قراردادها ـ قراردادهای کار  قواعد اختصاصی را در حوزه
(Vandenberghe, 2009, 61). 

اظ قرارداد از منظر یک اقتصاددان توافقی است که در آن، دو طرف تعهدات متقابلی را به لح
تواند موجب و این تأسیس می (Brousseau and Glachant, 2002, 3)کنند رفتاری ایجاد می

شود. در رویکرد اقتصادی به قراردادها فرض بر آن است تخصیص کارآمد کاالها و خدمات 
که مردم از حیث شناختی و انگیزشی عاقل هستند و هر یک از آنها در صدد است با محاسبه و 

خویش را به حداکثر میزان ممکن برساند. بر  فایده مورد انتظار از تصمیم خود، هبرآورد بازد
های مطلوبی را در طرفین رابطه ایجاد کند که به این اساس، حقوق قراردادی باید انگیزه
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مشترک معامله از مجرای قرارداد به حداکثر  آن، بازده صورت کارآمد رفتار کنند و در نتیجه
 ، مقدمه(.1313شود )انصاری، ای این موضوع نیز از منظر کارایی مطالعه میبرسد. پیامده

 . نگاهی به رویکرد شورای نگهبان در انعقاد قرارداد کار۲
ای خصوصی و مبتنی بر خواست و توافق طرفین کارگر و کارفرما به صورت اولیه رابطه رابطه

و عدم نفوذ و جواز حکم فردی نسبت  آید که اصل نخستین درباره آن آزادی افرادبه شمار می
فقهی است،  که یک قاعده ۸اصل عدم والیت (.13 ،1413، موسوی الخمینی)به فرد دیگر است

کند. مطابق با این اصل هیچ کس بر دیگری سرپرستی و حاکمیت نیز بر این مسئله داللت می
بر جان و مال دیگران جز  اعمال آن قلمداد شده،والیت بر دیگران خالف اصل  ندارد. بنابراین

شده است. بر همین اساس نیز مبنای قرارداد ، نفی بر آن وجود دارددر مواردی که دلیل خاص 
قرارداد به های طرفین کار در فقه اسالمی از دیرباز توافق طرفین و پایبندی به اصل آزادی اراده

اجیر و مستأجر به آن  بطهاشخاص و را شمار آمده است. معموالً فقها در قالب موضوع اجاره
 (.43-4۸، 1ج ، 141۸؛ جمعى از پژوهشگران، 2۸4-2۸3، 1413 األنصاری،نک: اند )پرداخته

فقهای شورای نگهبان در زمان تصویب قانون کار نیز بر همین نظر بودند. توضیح آنکه، پس از 
ی اسالمی، مجلس از جانب دولت به مجلس شورا 3/2/1334قانون کار در تاریخ  تقدیم الیحه
را بر  تصویب و مصوبه 24/3/1333های فراوان الیحه را در تاریخ ها و بررسیپس از بحث
به شورای نگهبان ارسال کرد. در همین اثنا، وزیر کار وقت با  3قانون اساسی 14مبنای اصل 

وازین مزبور با م بینی اظهار نظر احتمالی شورای نگهبان و اعالم مغایرت شرعی مصوبهپیش
بینی شروط الزامی در ازای خدمات مبنی بر امکان پیش 2/1/1333شرعی، استفتایی را در تاریخ 

حضرت امام در پاسخ به این استفتاء در  1دولتی و عمومی از امام خمینی )ره( مطرح کرد.
تواند در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، دولت می»چنین فرمودند:  13/1/1333مورخ 

تر برای (. توضیح آنکه پیش431، 21ج ، 13۸3 ینی،خم)موسوی « امی را مقرر نمایدشروط الز
 طرفین رابطه رفع ایراد مغایرت شرعی مربوط به الزام برخی مقررات ـ که مغایر با آزادی اراده

ِ شد. در قانون معافیت از پرداخت سهم بیمهاستفاده می« شرط ضمن عقد»کار بود ـ از روش 
نفر کارگر دارند، مصوب مجلس شورای اسالمی در تاریخ  3ی که حداکثر کارفرمایان

برای 2/4/133311قانون بیمه بیکاری مصوب مجلس شورای اسالمی به تاریخ و 22/12/133111
 حلی به کار گرفته شده بود. برطرف ساختن ایراد شرعی شورای نگهبان چنین راه

در تعیین شروط به استفتای وزیر کار وقت، دولت به هر ترتیب اگرچه بر مبنای پاسخ امام )ره( 
قانون کارِ  اختیار شرعی داشت، اما در الیحه مند از خدمات دولتىالزامى براى واحدهاى بهره

حل شرط ضمن عقد پیش گرفته شده پیشنهادی که به تصویب مجلس رسید، همچنان همان راه
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ها، کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه»مزبور چنین مقرر کرده بود:  بود. ماده نخست الیحه
مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی که به هر نحو از امکانات دولتی مثل ارز، انرژی، 

 12«.باشندنمایند مکلف به تبعیت از این قانون میمواد اولیه و اعتبارات بانکی استفاده می
حل مزبور را وافی به ، راه1333آذر  11شورای نگهبان پس از بررسی این مصوبه در تاریخ 

مقصود ندانست و در یک اظهار نظر کلی نسبت به کل مصوبه ایرادات متعددی را مبنی بر 
مغایرت مواد آن با موازین شرعی اعالم کرد؛ البته شورای نگهبان اصالح مصوبه را بر مبنای 

پذیر بیان شده بود ـ امکان 1333آذر  13تر در مورخ فتوای امام خمینی )ره( ـ که سه روز پیش
مقدمتاً الزم به »دانست. توضیح کلی شورای نگهبان نسبت به این مصوبه به شرح ذیل بود: 

تذکر است ایراداتی که از لحاظ موازین شرعی بر این قانون وارد شده است بر اساس استظهار 
ه تبعیت از این قانون از ماده یک آن است که به عنوان الزام قانونی اشخاص مذکور را مکلف ب

نظر در سایر مواد به طور مستقیم و بدون ارتباط با ماده مذکور  لذا بررسی و اظهار ؛نموده است
العالی مجلس بدیهی است چنانچه با فتوای حضرت امام خمینی مدظله ]است[. انجام شده

له بررسی و شورای نگهبان با توجه به فتوای معظم ،شورای اسالمی اصالحاتی به عمل آورد
 13«.نظر خواهد نمود اظهار

شورای نگهبان برخی مواد ناظر به انعقاد قرارداد کار را که بدون رضایت طرفین الزام یا تعهدی 
آورد و همچنین این الزامات ناشی از شروط مقرر در قرارداد کار نبود، مغایر را به وجود می

ه مجلس، به لزوم تعیین حداکثر مدت مصوب ۸نخست ماده  موازین شرعی اعالم کرد. تبصره
موقت کار توسط وزارت کار و تصویب هیئت وزیران برای کارهای با طبیعت غیرمستمر 

کار و بر مبنای تراضی طرفین  که شورا آن را در صالحیت طرفین رابطه 14تصریح کرده بود
ورای نگهبان الزام همچنین، ش 13گذار را مغایر شرع دانست.عنوان کرد و الزام از جانب قانون

انعقاد قرارداد به کمتر و به صورت اولیه،  کارفرما را به موجب شرط، صحیح و شرعی دانست
کشی ستمگری و ستمطرفین همراه باشد، با توافق مندرج در مصوبه را چنانچه از امتیازات 

 13قلمداد نکرد و آنها را نیز صحیح و شرعی دانست.
ای که با رضایت طرفین همراه گهبان انعقاد هر قرارداد کاریاز این روی، به باور شورای ن

االتباع است؛ حتی اگر در آن توافق، الزامی به اولیه صحیح و شرعی و الزم باشد، حسب قاعده
ها و تعطیالت، بیمه، حق سنوات و مانند رعایت پرداخت حداقل دستمزد به کارگر، مرخصی

این، انجام چنین تعهداتی نیز تنها در صورتی که به موجب اینها وجود نداشته باشد. باالتر از 
آور شده باشند، صحیح و شرعی بوده، در غیر این صورت، چنین الزامات و تعهداتی شرط الزام

 که با توافق طرفین همراه نیست مغایر موازین شرعی خواهد بود.
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ا پاسخ امام خمینی )ره( در رابطه ب 23/1/1333پس از این، دبیر وقت شورای نگهبان در تاریخ 
و به طور کلی در خصوص حدود اختیارات دولت  13/1/1333به وزیر کار وقت مورخ 

های مختلف اجتماعی، اقتصادی، بازرگانی و کشاورزی به حضرت امام اسالمی در بخش
در امور ای نوشت و پذیرش رویکرد مزبور را در تصویب قوانین و مقررات خمینی )ره( نامه

، منجر به تعویض و تغییر نظامات اصیل خدماتى که به دولت منحصر شده استعامه و 
هر نظامی در ذیل حکومت اسالمی عنوان کرد و نسبت به چنین  اسالمی و امکان عرضه

 1۸خطری هشدار داد.
در عین حال امام )ره( در پاسخ به این نامه به اختیار مطلق حکومت اسالمی در این ارتباط 

تواند در تمام مواردى که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتى دولت مى: »کننداشاره می
کنند با شروط اسالمى، و حتى بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این مى

جارى است در جمیع مواردى که تحت سلطه حکومت است، و اختصاص به مواردى که در 
بلکه در انفال که در زمان حکومت اسالمى امرش با  ؛دنامه وزیر کار ذکر شده است ندار

 ینی،خم)موسوی « تواند بدون شرط یا با شرطِ الزامى این امر را اجرا کندحکومت است، مى
تواند در (. رویکرد فقهی امام )ره( بیانگر آن است که حاکم اسالمی می433، 21ج ، 13۸3

ای را در شئون مختلف اجتماعی، سیاسی، هراستای تأمین مصالح نظام اسالمی هر گونه مداخل
ای خاص یا طریقی انحصاری که اقتصادی و بازرگانی داشته باشد و این امر اختصاص به حوزه

ای در نظام اسالمی مشخص شده باشد ندارد. به باور ایشان حتی اگر نظامات اصیل و اولیه
این از ایرادی نداشته و  ،برونددر چنین فرضی از بین مزارعه و مضاربه و امثال آنها همچون 

 (.432-431، 21ج ، 13۸3 ینی،خم) اختیارات حکومت است
این رویکرد موجب شد نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران بتواند بر مبنای مصلحت نظام، 
قوانینی را مطابق با موازین شرعی به تصویب برساند که بر اساس رویکرد سنتی فقهی مغایر 

 مصوبه 2/۸/133۸د. به این ترتیب، مجلس شورای اسالمی در تاریخ شدنشرع قلمداد می
تنها آزادی قانون کار به تصویب رساند. این مصوبه نه اصالحی خود را در ارتباط با الیحه

ِ کار را محدود کرده بود،بلکه الزامات و تعهداتی را بدون آنکه مشروط قراردادی طرفین رابطه
 13به کارفرما تحمیل کرد.خدمات شده باشد  به ارائه

 های اصیلی را برای ادارهبر مبنای رویکرد سنتی فقهی حاکم بر شورای نگهبان، اسالم نظام
زندگی فردی و اجتماعی مردم ارائه داده است و حکومت اسالمی همواره موظف است این 

کند. بنابراین، گذاری گذاری و مقررهحاکم بر آنها قاعده قوانین را رعایت کرده، در چارچوب
های اسالمی را به طور کم واجبات و محرمات و همچنین نظامتواند دستدولت اسالمی نمی
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ها دائم نقض کند. به بیان دیگر، اگرچه ممکن است حاکم اسالمی و ایادی او بر مبنای ضرورت
را و مصالح عمومی نظام، نظامات مزبور را به طور موقت و تا رفع محظورات نقض کرده، اج

تواند چارچوب مزبور را به صورت همیشگی از بین ببرد. در غیر این صورت، نکند، اما نمی
های اصیل اسالمی و تغییر دائمی آنها بنا به تشخیص حاکم چنانچه امکان جایگزینی نظام

تدریج و عمالً در خطر تعویض قرار های مزبور بهاسالمی یا ایادی او وجود داشته باشد، نظام
 هر نظامی در حکومت اسالمی مفتوح خواهد شد. باب عرضه گرفته،

 . تحلیل اقتصادی رویکرد شورای نگهبان مبنی بر آزادی قراردادی۳
تنها در انعقاد قرارداد اختیار کامل داشته اصل آزادی قراردادی به معنای آن است که افراد نه

نیز بتوانند آزادانه عمل کنند. بر  باشند، بلکه در انتخاب طرف قراردادی و تعیین شرایط قرارداد
کننده خواهد بود. بر اساس مبنای این اصل، قرارداد رضایی است و صرفاً تراضی طرفین تعیین

این، انسان تنها به این دلیل متعهد به مفاد قرارداد خواهد بود که خودش به طور آزادانه چنین 
گذار خواهد بود )کاتوزیان، م قانوناراده کرده است؛ از همین جهت تراضی طرفین مورد احترا

(. نقش قواعد حقوقی با وجود چنین اصلی آن است که برای حل و فصل 21، ش 13۸4
یکی از طرفین معیوب  بینی کند؛ برای مثال اگر ارادههای احتمالی، تمهیداتی را پیشاختالف

 باشد، قرارداد باطل قلمداد خواهد شد.
اری عدالت و تأمین کارایی است. آزادی قراردادی شرایطی آزادی قراردادی در راستای برقر

های ارادی ای از توافقدر بازار به عنوان مجموعه 11است که منجر به تحقق رقابت کامل
کنندگان و تقاضاکنندگان اجزاء در بازار رقابت کامل، عرضه .(Pincione, 2009, 214) شودمی

آنها تأثیری در قیمت بازار ندارد. در واقع، در چنین انفرادی  کوچکی از بازار هستند که اراده
 سیال شکل به تقاضا و عرضه گیرد وقرار می تقاضاکننده انبوه مقابل در کنندهعرضه حالتی انبوه

 آید و در صورت تحقق آن، تخصیص بهینه منابع صورت پذیرفته، نیازی به مداخلهوجود می به
 و تعدد دلیل به خریداران، و فروشندگان از یکهیچ یبازار دولت در اقتصاد نیست. در چنین

 ،1331 مقدم، وکیلی) ندارد را خود موقعیت از استفادهسوء امکان فروش، و خرید منابع تکثر
ای است که کارایی قراردادها به بهترین شکل . در بازار رقابت کامل نیز شرایط به گونه(23

 شوند.تضمین می
ود در اقتصاد مبتنی بر رقابت، منابع در اختیار شخصی قرار گیرد شآزادی قراردادی موجب می

ای برای افراد خواهد بود تا شناسد. آزادی قراردادی انگیزهها را برای آن میکه بیشترین ارزش
ها و محصوالت جدید را برای افزایش بازدهی شناسایی کنند که در نتیجه رفاه مادی روش

شود کارگزار اقتصادی عاقل با امضای قرارداد، د آزاد موجب مییابد. قرارداعمومی افزایش می
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مطلوبیت خود را افزایش دهد. در واقع، هر فرد بهترین قاضی برای منافع خود است و این 
شود. بینی شده است، به طور کامل محقق میهدف با رعایت تعهداتی که به طور ارادی پیش

از نظر اقتصادی درباره عامل اقتصادیِ عاقل اهمیت های انعقاد قرارداد به بیان دیگر، شیوه
آید، هرچند که عقالنیت وی همواره کامل ندارد. انسان اقتصادی یک انسان عاقل به شمار می

شود که کارگر التزام قراردادی را با علم به جهت پذیرفته ، چنین فرض مینباشد. در نتیجه
 ارداد اهمیتی ندارد.است و در این میان تشریفات و الحاقی بودن قر

اقتصاددان جز در مورد اکراه شدید اقتصادی یا فیزیکی، مشروعیت یک عقد را زیر سؤال 
برد. چنانچه طرفین عقدی را پذیرفتند، فرض بر آن است که انعقاد قرارداد را عاقالنه را نمی

رفین درباره اند. به همین ترتیب در عقد، عدالت حداقلی وجود دارد و همین که طانجام داده
قیمت و دیگر شرایط قراردادی به توافق رسیدند، فرض بر این است که معامله با منافع طرفین 
تطابق دارد و نباید آن را ناعادالنه دانست. به بیان دیگر، زمانی که افراد در رابطه با دیگران 

، اما هنگامی که کنند، همواره این احتمال وجود دارد که عادالنه رفتار نکنندگیری میتصمیم
گیری در ارتباط با خود فرد است، احتمال وقوع هیچ ظلمی وجود نخواهد داشت تصمیم

 (.241، مقدمه و 1313)انصاری، 
بنابراین رضایت طرفین به انجام یک کار بیانگر آن است که وضعیت هر دو طرف به موجب 

ادی معقول که در صدد حداکثر ساختن عنوان افریابد. لذا کارگران نیز بهانعقاد قرارداد بهبود می
منافع خود هستند، چنانچه این منافع را در انعقاد قرارداد کار با مزایایی کمتر از مندرجات 
قانون کار ببینند، حتماً به انعقاد آن قرارداد اقدام خواهند کرد و این مسئله در راستای تأمین 

 .(See: Posner, 1977, 4)مصالح آنها به شمار خواهد آمد 
بر همین اساس، رویکرد شورای نگهبان در احترام به تراضی طرفین و رعایت آزادی قراردادی 

با رویکردهای اقتصادی نیز  21های فقه سنتی است،طرفین عالوه بر آنکه بر مبنای آموزه
او را به حداکثر برساند.  یتکه مطلوب دهدیتن م یکارگر عاقل به قرارداد مطابقت دارد؛ چه،

کارگیری است. بر معیاری است که برای آزمون کارایی قابل به 21حداکثر رساندن ثروتبه 
ای رفتار کنند که سود خود را به حداکثر برسانند. مبنای این معیار عوامل اقتصادی باید به گونه

 ,Collins)چنین رفتاری در شرایط بازار رقابت کامل منجر به تخصیص کارآمد منابع خواهد شد 

است و بهتر از هر کسی خود عاقل  یکارگر در رابطه با منافع فرد یگر،د یانبه ب. (26 ,2003
داند که انعقاد قرارداد، ولو با حقوق و امتیازات کمتر از آنچه در قانون کار مقرر شده است، می
تواند وضعیت او را بهبود بخشد یا خیر. از سوی دیگر، تحمیل تکلیف به کارفرما در می

خود را با افزایش قیمت  أمین حقوق کارگر موجب خواهد شد که کارفرما این هزینهراستای ت
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کاال یا خدمات یا تعدیل نیرو جبران کند. از این رو، تغییر در شروط قراردادی برای طرفین 
سودمند نخواهد بود. این در حالی است که یک بازار رقابتی قادر است به صورت ارادی 

 را حل و فصل کند.های پیش روی خود چالش
ای گونه بخشد؛ بهکارآمد را بهبود می بنابراین از منظر تحلیل اقتصادی، آزادی قراردادی معامله

شناسند به اشخاصی که ارزش که کاالها و خدمات از اشخاصی که ارزش کمتری برای آنها می
بازیگران بازار  یجه،شد. در نتبیشتری برای چنین کاالها و خدماتی قائل هستند، منتقل خواهد 

ها با یکدیگر رقابت توانند در یافتن بهترین شریک قراردادی، بهترین منابع و بهترین فرصتمی
کنند. در این شرایط، لزومی به دخالت دولت در قراردادها وجود ندارد و دولت موظف است 

 ,Hermalin)خواهد شد  22به تراضی طرفین احترام بگذارد؛ این توافق نیز منجر به کارایی پارتو

Katz and Craswell, 2006, 16). 
های ها در ارتباط با کارایی است که در نظریهترین برداشتمعیار کارایی پارتو یکی از فنی

مطلوبیت آزادی  کنندهجدید اقتصادی بیشترین کاربرد را دارد. این معیار از جمله دالیل اثبات
امور، هر سیاست حقوقی یا  ، با رعایت وضعیت اولیهقراردادی است. بر مبنای این معیار

معیار پارتو محقق  ای که شرایط برخی را بدون آسیب به حقوق دیگری بهبود بخشد،معامله
شوند مگر آنکه باور داشته باشند در اثر شده است؛ چراکه افراد به هیچ قراردادی ملتزم نمی

ن ترتیب از نظر تقاضا، منابع به شخصی که شود. بدیقرارداد شرایط آنها بهتر از قبل می
یابد و از نظر عرضه، منابع به سوی آنها قائل است، تخصیص می بیشترین ارزش را برای

هایی است برآورد ساختن آنها به مراتب کمتر از  قیمت شود که هزینههایی هدایت میفعالیت
جه، رفاه اجتماعی با فراهم کردن نظم که تقاضاکنندگان تمایل به پرداخت آنها را دارند. در نتی

خصوصی به طور کلی افزایش خواهد یافت. بر اساس این، دخالت یا ایجاد محدودیت در 
تواند کارایی پارتو را درباره بازدهی، که قرارداد برای آن صورت گرفته است، قرارداد کار نمی

به قرارداد غیرمطلوب کند که طرفین های معامالتی تضمین میافزایش دهد. وجود هزینه
توانند بدون هزینه یا مانع، قرارداد مطلوبی را منعقد کنند دهند؛ زیرا آنها میرضایت نمی

 (.234، 241، 1313)انصاری، 
از کارگران الزاماً به  یتیحما هاییاستس یمنظر اقتصاد به این نکته نیز باید توجه داشت که از

که برخوردار  ی. در واقع، هرچند آن دسته از کارگرانتیسآنها ن یکم تمامنفع کارگران با دست
 یندر ع یول ،شوندمنتفع  هایییاستس ینهستند ممکن است از چن اییژهو یانسان یهاز سرما

 دهند،یم یلتشک یزاز کارگران را ن یریکه قشر کث یانسان یها سرمایحال، کارگران فاقد مهارت 
 یزن هایاستس یننامطلوب ا یامدهایبلکه از پ شوند،ینتفع نمم هایاستس ینتنها احتماالً از انه
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 شودیتنها موجب ماز حد از کارگران نه یشب هاییترنج خواهند برد. علت آن است که حما
به دست آوردن  یکارگران را برا یزهانگ تواندیبلکه م یابد، یشافزا راناستخدام کارگ هایینههز

کاهش دهد و آنان را به استفاده  یشغل ینانوجود اطم یلکار به دل یژهو مهارت و یانسان یهسرما
 یشتریب یدو ترد یاطبا احت یانکارفرما ،رو ینکند. از ا یقکارگران تشو یهعل یحقوق یاز ابزارها
با برای کارگران ورود به کار  ینبنابرا گیرند.می یمکارگران تصم یریکارگبا به در رابطه

 یابد ومی یشافزا یکاریب ی،وضع یناست در چن یهی. بدشودیهمراه م یشتریب یدشوار
 هاییتحما حداقلمانع تحقق که  کندیم یداافراد رواج پ یریکارگبه یرقانونیغ هاییوهش

 .شودمیکارگر  یهحقوق اول و یقانون
ای را یافت که سازوکار توان نظام اقتصادیالبته باید توجه داشت که در دنیای واقعی نمی

هماهنگی در آن به طور کامل مبتنی بر بازار باشد. دلیل این امر از یک سو وجود برخی اهداف 
های این سازوکار است. بنابراین، های حاکم در جوامع و از سوی دیگر نارساییو ارزش

بسیاری از قراردادها برخوردار از معیار پارتو نیستند؛ زیرا چنانچه در اثر قراردادی که بر مبنای 
سالم طرفین منعقد شده است، حتی یک نفر از اعضای جامعه نیز آسیب ببیند  ضایت و ارادهر

 .(Calabresi, 1991, 1211)یا مطلوبیت او کاهش یابد معیار پارتو محقق نخواهد شد 
در حقیقت، امروزه یک اصل مسلم این است که تعامل آزادِ عوامل بازار همواره نتیجه مطلوب 

آورد. به عبارت دیگر، اقتصادِ بازار قاصر از مد یا عادالنه منابع به بار نمیرا در تخصیص کارآ
های آن است که به خودی خود انحصار، نابرابری اطالعات و عوارض جانبی ناشی از فعالیت

ای از نهادهای کند. در واقع، اقتصاددانان طرفدار نظام بازار وجود پاره اقتصاد بازار را چاره
اند. بر نگی، اقتصادی و سیاسی را برای عملکرد مطلوب بازار مفروض دانستهاجتماعی، فره

همین اساس است که هرگاه نهادهای مزبور به هر دلیل کارایی خود را از دست بدهند، حالتی 
 24شودیاد می« های بازارنقصی»یا 23«شکست بازار»آید که از آن ذیل عنوان به وجود می

. در صورت ناتوانی بازار و عدم امکان معامله بین افراد به دلیل (34، 1311)رشوند بوکانی، 
آید و به همین دلیل و برای رسیدن های معامله، کارایی اجتماعی نیز به دست نمیافزایش هزینه

(. 111، 1332رسد )بادینی، به مطلوبیت و کارایی اجتماعی دخالت حقوق ضروری به نظر می
ی اقتصادی کنونی، تخصیص منابع صرفاً بر اساس ترجیحات هابر اساس این، در اغلب نظام

های ها نیز از طریق دخالتگیرد، بلکه دولتکنندگان صورت نمیکنندگان و تولیدمصرف
گذارند و گرایش فعلی جهان به سمت مستقیم و غیرمستقیم بر الگوی تخصیص منابع تأثیر می

کند )دفتر مطالعات ایفای نقش می« وردست»و هم « بازار»هایی است که در آنها هم نظام
(. بدین ترتیب بدیهی است که توجه به مسائل اجتماعی و حمایتی از 3-۸، 1334اقتصادی، 
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 دولت در این حوزه باشد. تواند از حیث تحلیل اقتصادی نیز دلیلی برای مداخلهکارگران می
کند و به طور مطلق نفی نمیرویکرد شورای نگهبان در احترام به طرفین نیز چنین دخالتی را 

پذیرد. این مسئله در نامه دبیر شورای عنوان یک ضرورت در موارد استثنا میورود دولت را به
توانند بر مبنای نگهبان به امام )ره( به تصریح بیان شده است که حاکم اسالمی و ایادی او می

و تا رفع محظورات نقض ها و مصالح عمومی نظام، نظامات مزبور را به طور موقت ضرورت
تواند چارچوب مزبور را به صورت همیشگی از بین کرده، اجرا نکند، اما در هر صورت نمی

مهم آن است که قانون کار بر مبنای این رویکرد شورا به تصویب نرسید. مبنای  نکته 23ببرد.
کار بر  ابطهتصویب قانون کار، اختیار مطلق دولت اسالمی در تحمیل برخی شروط به طرفین ر

مبنای مصالح جامعه است. از این رو، تراضی کارگر و کارفرما به طور عمده محدود به انعقاد 
حداقل قرارداد کار یا عدم انعقاد آن ـ و نه تعیین شروط قرارداد ـ است. در این خصوص، 

بر خالف توان بینی کرده است غیرقابل مذاکره بوده و نمیحقوق و مزایایی که قانون کار پیش
شروط مذکور در » قانون کار جمهوری اسالمی ایران 3که مطابق با ماده آنها تراضی کرد؛ چنان

کمتر از  یاییکارگر مزا یکه برا بود نافذ خواهد یآن در صورت یبعد ییراتتغ یاقرارداد کار 
 «.یدمانانون منظور نق ینمقرر در ا یازاتامت

 گیرینتیجه
ه تبع تحوالت و تطورات مربوط به قوانین و مقررات کار همواره کارگر و کارفرما ب رابطه

دستخوش تحوالت سیاسی ـ اجتماعی بوده است. این مسئله پیش از انقالب مشروطه و تا 
ها پس از آن بر مبنای روابط بسیط کارگر و کارفرما مبتنی بر خواست طرفین و آزادی مدت
وابط کار که منجر به حمایت از طرف ضعیف این ها بود. با گذشت زمان و پیچیده شدن راراده

 دولت در این رابطه موجه قلمداد شد؛ در نتیجه، حاکمیت اراده رابطه یعنی کارگر شد، مداخله
 و خواست کارگر و کارفرما در چارچوب موازین قانونی معنادار شد.

است:  از منظر اقتصادی ترجیح نظم خصوصی بر دخالت دولت مبتنی بر یک فرض منطقی
زنند به این معنا کار به انعقاد قرارداد دست می عنوان طرفین رابطهوقتی کارگر و کارفرما به

است که به موجب این توافق، شرایط هر دو طرف بهتر خواهد شد؛ در غیر این صورت، هرگز 
ی شود در اقتصادِ رقابتی کارگرکردند. آزادی قراردادی موجب میچنین توافقی را اراده نمی

شناسد؛ زیرا در بازار رقابتی که طرفین مشغول به کار شود که بیشترین ارزش را برای آن می
بار خارجی وجود ندارد، اطالعات کاملی دارند، قدرت معاملی برابری وجود دارد، آثار زیان

کار به حداکثر  شود و سود طرفین رابطهآزادی قراردادی منجر به تخصیص کارآمد منابع می
توانند در یافتن بهترین شریک قراردادی کار می د. بدین ترتیب بازیگران بازار در عرصهرسمی
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 های اشتغال به کار با یکدیگر رقابت کنند.و بهترین فرصت
حداقلی و موقت دولت در تحدید  رویکرد شورای نگهبان در احترام به تراضی طرفین و مداخله

های فقه سنتی، با رویکردهای اقتصادی نیز قت با آموزهآزادی قراردادی طرفین قطع نظر از مطاب
تواند کامالً همخوان است. البته بدیهی است که توجه به مسائل اجتماعی و حمایتی از کارگران می

 .میهستهرچه بیشتر دولت در این حوزه باشد. در عمل نیز شاهد این اتفاق  موجبی برای مداخله
حداکثری در تضمین هرچه بیشتر منافع  گرچه این مداخلهدر عین حال باید توجه داشت که ا

منظر  توجهی را برای کارگران به وجود آورد، اما ازهای قابلتواند حمایتکارگران می
. یستآنها ن یکم تماما دستیاز کارگران الزاماً به نفع کارگران  یتیحما هاییاستس ی،اقتصاد

هستند ممکن  اییژهو یانسان یهبرخوردار از سرماکه  یدر واقع، هرچند آن دسته از کارگران
 یها سرمایحال، کارگران فاقد مهارت  یندر ع یول ،شوندمنتفع  هایییاستس یناست از چن

منتفع  هایاستس ینتنها احتماالً از انه دهند،یم یلتشک یزاز کارگران را ن یریکه قشر کث یانسان
علت آن است که  رنج خواهند برد. یزن هایاستس یننامطلوب ا یامدهایبلکه از پ شوند،ینم

 یشافزا راناستخدام کارگ هایینههز شودیتنها موجب ماز حد از کارگران نه یشب هاییتحما
کار به  یژهو مهارت و یانسان یهبه دست آوردن سرما یکارگران را برا یزهانگ تواندیبلکه م یابد،

کارگران  یهعل یحقوق یآنان را به استفاده از ابزارها کاهش دهد و یشغل ینانوجود اطم یلدل
کارگران  یریکارگبا به در رابطه یشتریب یدو ترد یاطبا احت یانکارفرما ،رو ینکند. از ا یقتشو
 یهی. بدشودیهمراه م یشتریب یبا دشواربرای کارگران ورود به کار  ینبنابرا گیرند.می یمتصم

افراد رواج  یریکارگبه یرقانونیغ هاییوهش یابد ومی یشاافز یکاریب ی،وضع یناست در چن
 .شودمیکارگر  یهحقوق اول و یقانون هاییتحما حداقلمانع تحقق که  کندیم یداپ

بر همین اساس رویکرد شورای نگهبان مبنی بر احترام به اصل آزادی قراردادی به خصوص در 
ای کارگاه و بیکاری افزایش یافته است، هدوران رکود اقتصادی و کمبود تولید که هزینه

ازپیش تأمین کند. بدین ترتیب عرضه و تقاضا بر تواند منافع توأمان کارگر و کارفرما را بیشمی
پذیرد و موضوعاتی همچون نوع شغل و انتخاب آن، میزان مبنای رقابت بازار صورت می

 شود.بازار تعیین می دستمزد کارگران، قیمت کاال یا خدمت به صورت آزادانه توسط
 دولت در تنظیم رابطه عنوان یک اصل به معنای نفی مطلق مداخلهالبته پذیرش آزادی قراردادی به

گر باید در موارد ضروری که نظم بازار عنوان تنظیمکارگر و کارفرما نخواهد بود. دولت به
متوازن و برابر  در شرایط تقریباً ریخته است به صورت استثنایی ورود کرده، انعقاد قرارداد راهمبه

 پذیر کند؛ موضوعی که چگونگی، قلمرو و جزئیات آن نیازمند پژوهش مستقل دیگری است.امکان
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 یادداشت ها
، 1311ها و ابزارهای روش تحلیل اقتصادی، نک: دادگر، فرضبرای توضیحات بیشتر در رابطه با مبانی، پیش .1

13-32. 

، تهران: انتشارات جاودانه، جنگل، تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها(، 1313صاری، مهدی )نک: انبرای نمونه  .2
 و 1313چاپ دوم، 

Contract Law and Economics, Edited by Gerrit De Geest, Volume 6 of the Encyclopedia of 
Law and Economics, 2nd Ed, UK: Edward Elgar Publishing, 2nd Edition, 2011; The 
Economics of Contracts: Theories and Applications, Edited by Eric Brousseau and Jean-
Michel Glachant, Cambridge University Press, 2002; Baird, Douglas G., Economics of 
Contract Law, Edward Elgar, 2007; Salanié, Bernard, The Economics of Contracts: A Primer, 
MIT Press, 2005; Bag, Sugata, Economic Analysis of Contract Law: Incomplete Contracts 
and Asymmetric Information, Springer, 2018. 

(، بررسی تطبیقی نظریه کلی حمایت از طرف ضعیف قرارداد در حقوق ایران و 133۸نک: نجفی، بختیار ) .3
 سی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه قم.نامه کارشناانگلیس، پایان

نامه کارشناسی (، بررسی قوانین مربوط به کار در پرتو نظرات شورای نگهبان، پایان1314نک: آخوندی، فائزه ) .4
 ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران.

5. Inequality of Bargaining Power. 
6. The Principal-Agent. 

بلکه یکی از موارد جریان اصل  ،، نه به عنوان یک اصل مستقل«دٍ عَلى اَحَدال والیة الَحَ»اصل عدم والیت: . 7
والیت یکی از امور مجعول )قراردادی( است و چون جعل والیت نسبت »استصحاب است. به عبارت دیگر 

)نک: بحر « شودبه اقتضای استصحاب حکم به عدم والیت می نیبنابرابه اشخاص مسبوق به عدم است، 
 (.383، 9ج ، 8309العلوم، 

 
کلیه مصوبات مجلس شورای اسالمی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای »قانون اساسی:  14اصل  .8

نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسالم و قانون اساسی 
صورت  برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر اینمورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند 

 «.مصوبه قابل اجرا است
اهلل  بسم» :1333آذر  1 یخدر تار)ره(  ینیبه حضرت امام خمزاده( وقت )ابوالقاسم سرحدیکار  یروز نامه .9

 ؛ بادَّظلهُ العالىمُ ینىاهلل العظمى امام خم یتانقالب اسالمى، حضرت آ یرمحضر مبارک رهبر کب یم؛الرحمن الرح
کفر  یهاسالم عل یزرزمندگان عز تریعهرچه سر یروزىپ یدو ام یفآرزوى سالمتى و طول عمر براى آن وجود شر

و خدماتى بخش  یدىوزارتخانه در ارتباط با واحدهاى تول ینو نوع کار ا یفیتجهانى، استدعا دارد با توجه به ک
که از امکانات  یىتوان براى واحدهامى یا: آماییدو ارشاد فر یىاهنماوزارت را ر ینا یر،خصوصى در مورد سؤال ز

ادارى،  یستمبندر، جاده، اسکله، س یه،و خدمات دولتى و عمومى مانند آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اول
ر داشته باشد و استفاده از گذشته بوده و استمرا ینا ینکهاعم از ا یند،نمابه نحوى استفاده مى یرهبانکى و غ یستمس
 «.؟استفاده شروطى الزامى را مقرر نمود یندر ازاى ا ید،به عمل آ یتازگبه یا

نفر را در  3ی مازاد بر الزام به پرداخت حق بیمه»ی این قانون و اظهار نظر شورای نگهبان که هبرای مشاهد .10
طرح معافیت از پرداخت سهم شناسنامه  را مغایر شرع قلمداد نکرده است، نک:« ازای استفاده از خدمات دولتی

در سامانه جامع نظرات شورای نگهبان؛  24/۸/1331مصوب  بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند
 قابل دسترس در:
    http://yon.ir/KxjAb                                                                       .(11/3/131۸)آخرین مشاهده: 

http://yon.ir/KxjAb
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بیکاری دانسته بود  نخستین این قانون به طور مطلق تمامی تابعین قانون تأمین اجتماعی را مشمول بیمه مصوبه .11
و الزامات و تعهداتی را متوجه کارفرمایان غیردولتی کرده بود. شورای نگهیان این مسئله را مغایر شرع قلمداد 

چنانچه در طی »رد. البته جالب آنکه در اظهار نظر خود طریق اصالح آن را نیز به این ترتیب مشخص کرد: ک
رفع  ،ای استثنا شود یا مشروط به این شود که قبالً بین طرفین به صورت شرط ضمن عقد مقرر شده باشدتبصره

ی براو به تأیید شورای نگهبان رسید.  مجلس بر مبنای شرط مزبور اصالح شد در نهایت مصوبه«. شوداشکال می
در سامانه  11/12/1333بیکاری مصوب  این قانون و اظهار نظر شورای نگهبان، نک: شناسنامه الیحه همشاهد

 جامع نظرات شورای نگهبان؛ قابل دسترس در:
                                                                           http://yon.ir/L3wr8                                                                       .(11/3/131۸)آخرین مشاهده: 

دائمی و  آن، الیحه البته شایان ذکر است که قانون فوق به صورت آزمایشی به تصویب رسیده بود و با خاتمه
به تصویب مجلس رسید. این فرآیند مربوط به زمانی است که حضرت  23/3/1331کاری در تاریخ جدید بیمه بی

اند. از صالحیت دولت اسالمی اظهار نظر کرده امام خمینی )ره( متعاقب تصویب قانون کار در ارتباط با حیطه
امی کارفرمایان ـ چه دولتی بینی شرط ضمن عقد، الزامات و تعهداتی را برای تمهمین روی این مصوبه بدون پیش

نخست به تأیید شورای نگهبان رسید و مغایر شرع شناخته  و چه غیردولتی ـ مقرر کرده بود و در همان مرحله
 در سامانه جامع نظرات شورای نگهبان؛ قابل دسترس در: 13/4/1331بیکاری مصوب  نشد. نک: شناسنامه الیحه

 http://yon.ir/1Bjl5                                                                        .(11/3/131۸)آخرین مشاهده: 

سامانه جامع نظرات ؛ قابل دسترس در 24/3/1333نک: الیحه کار مصوب مجلس شورای اسالمی به تاریخ  .12
 :شورای نگهبان

 http://yon.ir/Yzf7E                                                                       .(13/3/131۸)آخرین مشاهده: 
مجلس  24/3/1333مصوب  یحه کاردر رابطه با ال 11/1/1333نک: اظهار نظر شورای نگهبان به تاریخ  .13

 :ظرات شورای نگهبانسامانه جامع ن؛ قابل دسترس در شورای اسالمی
 http://yon.ir/KP8mt                                                                      .(13/3/131۸)آخرین مشاهده: 

تمر دارد حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمس»مصوبه مجلس:  ۸ماده  1تبصره  .14
 «.ت وزیران خواهد رسیدئتوسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هی

مدت قرارداد کار باید به وسیله طرفین »مصوبه مجلس:  ۸ماده  1تبصره  اظهار نظر شورای نگهبان نسبت به .15
 «.نامه و یا قانون شرعی نیستحسب مورد معین شود و الزام بر تعیین آن طبق آیین

مصوبه مجلس مبنی بر بطالن آن دسته از شروط قرارداد کار که  3اظهار نظر شورای نگهبان نسبت به ماده  .16
الزام کارفرما به موجب شرط بر آنچه در این ماده مذکور »کنند: مزایای کمتری از امتیازات مقرر در قانون مقرر می

کشی این امتیازات با توافق طرفین ستمگری و ستم نفسه انعقاد قرارداد به کمتر از حد است جایز است ولی فی
 «.باشدگونه شروط باطل نمی نیست و در هر حال این

عالى که دولت از فتواى صادره از ناحیه حضرت: »23/1/1333به امام خمینی )ره(، نامه دبیر شوراى نگهبان . 17
الزامى مقرر نماید، به طور وسیع بعض  تواند در ازاى استفاده از خدمات و امکانات دولتى و عمومى شروطمى

تواند هر گونه نظام اجتماعى، اقتصادى، کار، عائله، بازرگانى، امور شهرى، اند که دولت مىاشخاص استظهار نموده
کشاورزى و غیره را با استفاده از این اختیار جایگزین نظامات اصلیه و مستقیم اسالم قرار دهد و خدمات و 

باشند وسیله اعمال حصر به او شده است و مردم در استفاده از آنها مضطر یا شبه مضطر مىامکاناتى را که من
هاى عام و کلى بنماید و افعال و تروک مباحه شرعیه را تحریم یا الزام نماید. بدیهى است در امکاناتى که سیاست

مقرر کردن نظام عام در کند و یا مربوط به در انحصار دولت نیست و دولت مانند یک طرف عادى عمل مى
تردید  رقابلیمسائل عامه نیست و یا مربوط به نظام استفاده از خود آن خدمت است جواز این شرط مشروع و غ

http://yon.ir/L3wr8
http://yon.ir/1Bjl5
http://yon.ir/Yzf7E
http://yon.ir/KP8mt
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است اما در امور عامه و خدماتى که به دولت منحصر شده است به عنوان شرط مقرر داشتن نظامات مختلف که 
اف و اشخاص است موجب این نگرانى شده است که نظامات قابل شمول نسبت به تمام موارد و اقشار و اصن

عمالً منع و در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد و  جیتدراسالم از مزارعه اجاره تجارت عائله و سایر روابط به
خواهند در برقرار کردن هر گونه نظام اجتماعى و اقتصادى، این فتوا را خالصه استظهار این اشخاص که مى

طور که در همه مفتوح نموده است. بدیهى است همان ار دهند به نظر آنها باب عرضه هر نظام رامستمسک قر
ج ، 13۸3 ینی،خم)موسوی  نک:« عموم بوده در این مورد نیز رافع اشتباه خواهد شد یموارد نظر مبارک راهگشا

21 ،434-433.) 

سامانه ؛ قابل دسترس در 2/۸/133۸، کار اصالحی مجلس شورای اسالمی در خصوص الیحه نک: مصوبه .18
 :جامع نظرات شورای نگهبان

 http://yon.ir/OmB1O                                                                    .(14/3/131۸)آخرین مشاهده: 

19. Perfect Competition Market. 

بود که چارچوب حاکم « اشخاص اجاره»و در قالب  اجاره مبتنی بر قراردادکارگر و کارفرما  ابطهرسنتی  رویه .20
مصوب  یقانون مدنکرد. همین رویکرد در طرفین مشخص می بر این نوع قرارداد را نیز خواست و اراده

 .مجلس شورای ملی مد نظر قرار گرفت 13/2/131۸
21. Wealth Maximaization. 
22. Pareto Optimality. 
23. Market Failure. 

توان از سه جنبه بخش عمومی، اقتصاد کالن و اقتصاد توسعه بررسی کرد. شکست بازار شکست بازار را می .24
شود و از دیدگاه اقتصاد توسعه، شکست بازار به از دیدگاه کالن، به ناتوانی در اشتغال کامل منابع مربوط می

، 1334گردد )دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی، ار در بهبود توزیع درآمد بر میمواردی چون ناتوانی باز
(. در این نوشتار شکست بازار از دیدگاه اقتصادی خرد یا اقتصاد بخش عمومی در حداکثر کردن رفاه اجتماعی 33

 مد نظر است.
ی ـ به حضرت امام خمینی )ره( در تاریخ اهلل صافی گلپایگاندبیر وقت شورای نگهبان ـ آیت مقتبس از نامه .25
 .433-434، 21ج  ،13۸3 ینی،)امام( خم؛ نک: 23/1/1333

http://yon.ir/OmB1O
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 منابع
 فارسی الف:

 ، تهران: بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول.مقدمه حقوق کار(، 1333استوارسنگری، کوروش ) .1

الفکر ، قم: نشر مجمع الموسوعة الفقهیة المیسرةق(، 1413) األنصاری، الشیخ محمدعلی .2
 .1ج اإلسالمی ، 

، تهران: انتشارات جاودانه، تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها(، 1313انصاری، مهدی ) .3
 جنگل، چاپ دوم.

، ترجمه ناهید فروغان، تهران: تاریخ جنبش کارگری اروپا(، 1333آبندروت، ولفگانگ ) .4
 های جیبی، چاپ اول.شرکت سهامی کتاب

، نین مربوط به کار در پرتو نظرات شورای نگهبانبررسی قوا(، 1314آخوندی، فائزه ) .3
 نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران.پایان

 ، تهران: انتشارات خرسندی.تحلیل اقتصادی حقوق اساسی(، 1312آقایی طوق، مسلم ) .3

، مجله فصلنامه حقوق، «به حقوق ینگرش اقتصاد یفلسف یمبان»، (1332) حسن ینی،باد .۸
 .133-11، 32شماره  یاسی،ق و علوم سدانشکده حقو

، تهران: منشورات مکتبة الصادق، بلغة الفقیهق(، 1413بحر العلوم، محمد بن محمدتقى ) .3
 .3ج ، چهارمچاپ 

اهلل سید محمود هاشمی ، زیر نظر آیتمعجم فقه الجواهرق(، 141۸جمعى از پژوهشگران ) .1
 .1ج یع، طبعة االولی، شاهرودی، بیروت: الغدیر للطباعة و النشر و التوز

، تهران: انتشارات پژوهشکده درآمدی بر تحلیل اقتصادی حقوق(، 1311دادگر، یداهلل ) .11
 اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و انتشارات نور علم، چاپ دوم.

ی وزارت بازرگان یاقتصاد هاییو بررس یزیرمعاونت برنامه یدفتر مطالعات اقتصاد .11
، چاپ اول، شرکت چاپ و نشر و تجربه کشورها یمبانقانون رقابت:  یحهال (،1334)

 ی.بازرگان

 یهو اتحاد یرانحقوق ا یه،حقوق رقابت در فقه امام (،1311ی )مهد ی،بوکان رشوند .12
 السالم.علیه دانشگاه امام صادقتهران: ، اروپا

دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه قم:  ،یحقوق مدن، ق(1413) طاهرى، حبیب اهلل .13
 .4ج  دوم،چاپ  ،سین حوزه علمیهمدر
 یزدهم.انتشارات سمت، چاپ ستهران: ، (8حقوق کار )، (1311) عزت اله یدس ی،اقعر .14
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، به کوشش ، قراردادها«ماهیت و میزان اعتبار قرارداد الحاقی»(، 1314قافی، حسین ) .13
 .314-233حسینعلی بای، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، چاپ اول، 

، تهران: نشر یلدا، چاپ حقوق مدنی؛ نظریه عمومی تعهدات(، 13۸4یان، ناصر )کاتوز .13
 .21اول، ش 

 منابع عربی .1۸

مؤسسة تنظیم و نشر آثار : ، تهراناالجتهاد و التقلیدق(، 1413اهلل )موسوی الخمینی، روح .13
 االمام الخمینی )ره(، الطبعة االولی.

، تهران: )ره(( ینیوعه آثار امام خمامام )مجم یفهصح ،(13۸3) اهللروح ینی،خمموسوی  .11
 .21، ج مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، چاپ اول

بر قانون کار  یهحقوق کار با تک یعموم یهابه جنبه ینگاه»(، 13۸1اهلل )موسوی، فضل .21
، 31، دوره 341، شماره پیاپی مجله دانشکده حقوق علوم سیاسی، «ی ایراناسالم یجمهور

11-133. 
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