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:چکیده
جنبه و شگرف بر کاراییتأثیربه توجهبا یشراکتاقتصاد 

تواند به عنوان یک رویکرد یمي که دارد، امدارانهعدالت
اقتصادي جدید براي جوامع مختلف به کارگرفته شود. در این 

وياکتابخانهي شده به صورت گردآورتحقیق، اطالعات 
قه مبانی فروش تحلیل محتوایی و با پشتوانۀبا،اسنادي
قتصاد . مبانی فقهی اگرفتندیل قرار مورد تجزیه و تحل،اسالمی

ی بحث اقتصاد شراکتی شناسروششراکتی که به نوعی 
ص)، روایات و (یامبرپ، از چهار منظر قرآن، سیرةباشدیم

مورد )عدالت، قاعده الضرار و...مانند قاعدة(یفقهقواعد 
به هتوجپژوهش این است که با . فرضیۀگرفتبررسی قرار

بر اقتصاد شراکتی مترتب است، در نظام ثمرات فراوانی که 
مبتنی بر تسهیم سود بر مدل اجارةاقتصادي اسالم، روش

نیروي کار که پرداخت دستمزد ثابت است، اولویت و برتري 
دارد.
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Abstract:
Share economy (share working in the firm's

profits) due to important impact on
efficiency, and its equity oriented aspect, can
serve as a new economic approach for
communities to be used. In this study, data
collected in libraries and documents using
content analysis and support the Principles of
Islamic Jurisprudence are analyzed.
Jurisprudence principles of share economy
that is a methodological in the share economy
debate are evaluated from four perspectives:
the Qur'an, the Prophet (PBUH), hadith and
fiqh rules (like the rule of justice, rule Lazrar,
etc.). The research hypothesis is that due to
the many benefits associated with share
economy, the economic system of Islam,
based on profit sharing model which pay a
fixed rent and priority, takes precedence.
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. مقدمه1
تن ي گرفجادر نظام پرداخت شراکتی، نیروي کار به 

ق ی از دستمزد را بر اساس توافبخشیا کلدستمزد ثابت، 
رد. دایم، به صورت شراکت در سود دریافت کارفرمابا 

دستی، سود به مالیان هر دوره پادر این صورت، در 
ین بدر قرارداد توافق شده کهیی هانسبتآمده برحسب 

گر، به عبارت دی؛ شودیمیم تقسیه و کارگر سرماصاحب 
الزحمه به کارکنان در نظام شراکتی، میزان پرداخت حق

به طور مستقیم و خودکار از طریق یک شاخص، مثل 
که نمایانگر سالمت اقتصادي شرکت سود سرانه شرکت

گردد. در نظام معمولی دستمزد، حقوق یمتعدیل ،است
وبه چنین شاخصی مرتبط نیستکارکنان مستقیماً 

شود. در اسالم، به یمبرحسب پول رایج پرداخت 
و مشارکت نیروي کار در سودمشارکت به معناي اعم

که يطور، استشدهبه معناي خاص، اهمیت زیادي داده
توان نظام اقتصادي اسالم را یک سیستم شراکتی یم

دانست.وسیع 
صاد اقتدربارةی نظراتبه ارائۀ،از اقتصاددانانرخیب

ررسی از بپس،. توتونچیاناندپرداختهشراکتی در اسالم 
جهت، 34داريیهسرمامدل شراکتی ویتزمن در اقتصاد 

هکدهدیمپیشنهادهاي مدل او، مدلی را یکاستبرغلبه 
ماهر قش مهم نیروي انسانی ماهر و نیمهکیدش بر نتأ

کارگرانیش درآمدافزایشنهادي وي، پاست. در مدل 
ماهر، به دلیل مشارکت در سود این انگیزه را یمهنماهر و 

تا تجربه و مهارت کندیمیجاد اغیرماهر کارگراني برا
ین اه کرا افزایش داده و به سطوح باالتر ارتقا یابندخود

ی دهد که یک تقلید یا بازآفرینویتزمن، الگوي شراکتی ارائه می.34
به قلم اوست. در مدل او هیچ معیاري براي از مدل ژاپنی شراکتی

در سود یا درآمد وجود ندارد و کارایی مدل مبهم انتخاب مشارکت 
ی ها به این نتیجه نهایبرخی پژوهش.(weitzman,1984)است
پیش نیاز عدالت اقتصادي است. بحث ،که تعاوناستهرسید

ها و با وجود مشارکت و بنیادي این است که باید در داخل بهینه
تعاون در پی تعادل بود، نه این که در تعادل به دنبال حالت تعاون 

. مدل نهایی نمایدیمعمل خودکاریسم به صورت مکان
عدالت و مالحظات جانبی به صورت زیر وي بر پایۀ

است:
 .ss WW 

1,...,2.0,1.0,0S
0β0S  s

)F(Sβ Ls = مهارت =سطح سود =سطح او مهارت درجۀ طبق کارگر دستمزد

باشد، شتریبمهارت زانیم)، هرچه 1نمودار (مطابق

خواهد بود، این شتریبsβدر سود حاصلهکارگرسهم 
ي براي کارگران در ارتقاي مهارت خود ازهیانگموضوع 

.استهي بنگاوربهرهافزایش ،و در نتیجه
) نیز، در 1382(شیبخشا).68: 35،1998توتونچیان(
برايشاخصی ، خودکارشناسی ارشدنامهانیپا

ائه ارم نیروي کار، بر اقتصاد شراکتی شدن سهعادالنه
ي بازار هامدلنمودنبراي عادالنهرسدیمبه نظر نمود. 

ست، در دنبال تعادل او بهینه گشت. اقتصاد اثباتی با عدم تعاون به
ی تعادلجود تعاون و همکاري به دنبال نقطۀبا وتوان حالی که می

Brosio)بود بهینه بحث عدالت  and hochman,1998) .
و نقش شناسی اقتصاد شراکتیاهمیت این پژوهش به روش
همکاري و تعاون معطوف است.

35. Toutounchian

LS0

Sβ

1

سود کارگران. ارتباط مهارت و سهم 1شکل 
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کار، اقتصاد شراکتی اهمیت زیادي دارد. همچنین برخی 
، ستاهکه در موضوع بانکداري اسالمی نگارش یافتآثار

. 36استهداشتتوجهبه اقتصاد شراکتی هم 
در بحث پول و )،1987(37الحق و میراخور

برده کاربهرا »38ـ عاملصاحب مال«ۀینظربانکداري،
هیفرد تمام سرماکی،صاحب مال ـ عاملۀیدر نظر.اند
نآ،عاملایریبه عنوان مدگریو فرد دکندیمتأمینرا 
قبل ازکهیکارگرفته و سود حاصل را براساس نسبته را ب

با هیظرننیا.ندینمایممیخود تقسنیب، استشدهتوافق 
نیايفقط براییگوکامل دارد وی عقد مضاربه هماهنگ

.استشدهمیتنظعقد
جمله مفروضات اولیه پژوهش حاضر آن است کهاز
، جامعۀ اسالمی کندیکه بنگاه درآن فعالیت مي اجامعه
احکامو هااند و به آموزهمسلماناغلبافراد یعنیاست؛ 

حاکم برکالنساختارهمچنین .کنندیاسالم عمل م
؛ اندیبازارها اسالم. جامعه، ساختاري اسالمی است

فرد مصالحازدولتحفاظت مبانی مکتبی همچون ،یعنی
آن برممنوعیت رباورقابت سالمو جامعه، تعاون و

بر روابط بازار کار، اصل ،این کهترمهمو .حاکم است
عدالت حاکم است. فرض دیگر این است که بنگاه به 
عنوان یک شرکت سهامی عام در بورس اوراق بهادار 

راوان ف، یک شرکت بزرگ با سرمایۀیعنی؛کندیمفعالیت 

اسالم بر عقود طورکه در بازار نیروي انسانی، تأکیدهمان.36
طوري شدیدتر است،پولی این تأکیدزار سرمایهشراکتی است، در با

PLS(شراکت در سود) بر عقود PSعقود بر جاي تأکیدهکه ب

درصد ثابتی به اخذواستشدهتأکید(شراکت در سود و زیان) 
براسالمیاقتصاد اساس. استشدهدر اسالم تحریم ،عنوان ربا
، بر اساس روایتی استشدهنهادهر)متغیبازدهی(یعنیمشارکت

مستند، عقود ثابت نزدیک ربا (نه عین ربا) معرفی 
در فقه اهل سنت نیز دو روش .)407: 1379(توتونچیان، استشده

در: مضاربه و مشارکت. استشدههاي اسالمی مطرح از طرف بانک
ا کنند و بگذاري میگذار با هم سرمایهمشارکت، کارآفرین وسرمایه

کنند. اما مضاربه، آرایش مشارکتی بین سرمایه یت میهم پروژه را مدیر

. در این بنگاه در نظر گرفته شده استو کارگران زیاد
ریمدصاحبان سهام بوده وتیدر مالکدیابزار تول

. فرض دیگر این است که اقتصاد شودیاستخدام م
مانند افزایش (يادیزشراکتی ثمرات فردي و جمعی 

اشتغال و تولید) دارد که این مطلب در کتب و مقاالت 
.39استشدهدیگر ثابت 

صاد شراکتی را باید در آیاتین مبانی فقهی اقتترمهم
ی قواعد فقهص)، روایات و (یامبرپشریفۀ قرآن، سیرة

شود.یمکه در زیر بررسی جستجو نمود
کالم وحیدیدگاه. 1

کیدات زیادي بر همکاري و قرآنی، تأيهادرآموزه
تعاون به معناي عام وجود دارد. از نظر قرآن، مؤمنان با هم 

و ). قرآن در خصوص انفاق، خیریه10برادرند (حجرات: 
دارد. برخی آیات شریفه، انفاق را ارزشمنديمطالبصدقه 

سبب خیر، پاداش نیکو، رفع غم و اندوه، افزایش نعمت و 
اند همعرفی نمودکنندهانفاقي براو اجر عظیمرحمت

). تعاون 114، نساء: 261، بقره: 265، بقره: 16تغابن: (
ارزش ،م). اسال20مائده: است (درکارهاي نیک فرمان الهی 

اهی ونماید. بر خیرخویمیید ی را تأتعاون و کارهاي جمع
شتاب در همکاري و همیاري مؤمنان تأکید دارد. برخی 

: دعوت به اتحاد دارد،کید بر کار جمعی و گروهیآیات با تأ
(آل »و همگی به ریسمان الهی چنگ زنید و پراکنده نشوید«

دهدکارآفرین) است که به صاحب سرمایه اجازه نمیکار (و نیروي 
آمده بین دستتا از نظر اقتصادي انحصار ایجاد کند. سود به

قسیم شده تکننده سرمایه و کارآفرین مطابق با نسبت توافقفراهم
شود ا اگر اتفاق بیفتند، متحمل میها رگذار زیانو سرمایهخواهد شد

(Aggarwal and Yousef,1996: 3-4).
37. Ul-haque and mirakhor
38. Principal – Agent

. استدالالت علمی درباره آثار اقتصاد شراکتی، بر تأثیر الگوي 39
رش و گستمشارکت بر کاهش تورم، کاهش ریسک، ثبات اقتصادي

).1-14: 1392و همکاران، رفاه و عدالت تأکید دارد (دادگر
و (Weitzman, 1984)براي مطالعه بیشتر مراجعه شود به:

(Toutounchian, 1998)) 1379توتونچیان،و(.
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). به این صورت، قرآن مجید قوانینی وضع 103عمران: 
اساس همکاري جمعی بوده و براي که بر استنموده 

ي هاپاداش،کسانی که به این قوانین قرآنی تمسک جویند
به صورت مادي و معنوي وعده دنیوي و اخروي

دم و ع. فقرا در مال ثروتمندان شریک هستنداستشدهداده
ورات دستبه کم توجهینوعی ،منینمؤاین شراکت از سوي

،این رو شراکت، از شودمیمحسوب(ص)خدا و رسول
هاي مستحکمی در دین مبین اسالم دارد. یهپا

داشته د کیبیش از آن که بر رقابت تأ،اسالمیاقتصاد
کید دارد. فردگرایی و باشد، بر تعاون و همکاري تأ

که اقدام اندختهیآممالحظات اجتماعی چنان درهم 
یرین، بهترین روش قابل قبول توسعۀجهت رفاه سا

فردي و کسب رضاي الهی است. تعاون و تیمطلوب
استهمکاري با هدف انجام کارهاي نیک، دستور الهی 

ی شخصاگر ،رحمنسوره مبارکه 60هیآطبق). 3مائده: (
یاقدامجلب منفعت اي دفع ضرر و یبراجهت احسان و 

دارد. افتیدرگونهاحسانپاداش دیباانجام دهد، 
ي را ضرر،جهت احسانکاري رویناست اگر نیهمچن

ش ي آن تالوربهرهشیافزاي براایودینمااز بنگاه دفع 
،توبهسوره 91ۀیآي مقتضا. از دیگر سو، به دینما

ی وارد نماید، بیآسشیخودر ضمن احسان اگرکارگر
ي روي از وعمل کهآن، مگر ستینضامن خسارت 

). احسان و 92: 1377یی، رضابه نقل از باشد (سفاهت 
یرا در ، زابدییمتعاون در اقتصاد شراکتی تبلوري جدي 

م تنیده در هسیستم شراکتی منافع کارگر و کارفرما کامالً 
هستند.

شاید بحث مطابق با تعاون و احسان در ادبیات 
ی از اسالمباشد. اقتصاد 40به آثار جانبیتوجهاقتصادي، 

ر ثایت آاهمبه وجود و کهینی سرشار است قوانیم و تعال

40. Externality
41. Pareto

نه تنها است وبهینه پارتو کاستهقدرتبا استداللى محکم از نش.42
بلکه آنرا ضرورتاً از هر نوع ،داندفرد نمیه منحصربرا وضعیّتى آن

پردازند. در صورت وجود آثار خارجی، الزم یمی خارج
تا افراد راغبگیري شودیمتصماست که به طور جمعی 

شان یشخصمنافع عموم را به منافع کهکنندشوند و عادت 
،داريیهسرمایه اقتصاد اولهايیهمباحث نظریح دهند. ترج
است. بازار رقابت محض یاز بحث آثار خارجیخالغالباً

عدم طیتحت شرا،که داردی ذهنیباییبا تمام ظرافت و ز
41توپارینهکه بهین اعالوه بر . گرددیمحقق میآثار خارج

که اقتصاد ی در حال42.آیدیدست مه ط بیشراینهمدر
و عیو توزیداست که اساس آن در تولیستمیسیاسالم

مورد بحث یدبایآثار خارجنمودنبا لحاظ ،مصرف
نیدرآمد بیعانفاقات و صدقات در بحث توزیرد.قرارگ

دارد. هدف یشهر(مثبت)ی در آثار خارجیديعوامل تول
آثار سازيیشینهبیقاز طرعدلبر پاداشتن، یاقتصاد اسالم

(در ی منفیآثار خارجسازيینهمثبت و کمیخارج
به .)27: 1379توتونچیان، است (چارچوب احکام اسالم) 

اى به ج، »اسالمىۀبهین«به تدوین جديازیهمین دلیل ن
و تعاون را یکه آثار خارجشودیبهینه پارتو احساس م

نیا).15-16: 1381ان،یتوتونچقراردهد (مورد توجه زین
فاه و رتواندیجامعه مياعضاریبا دربرگرفتن سانهیبه

و يهمکارخواهدآورد.نرا به ارمغایاجتماععدالت
نیایاستفاده از آثار خارجهمان،ياقتصاددیتعاون از د

اقتصاد شراکتی نیز که نوعی تعاون ست. اهانوع کوشش
و همکاري بین کارگر و کارفرماست، آثار خارجی مثبت 
ناشی از کار و تالش کارگر را به صورت شراکت او در 

.دینمایمسود بنگاه، جبران 
ص)(یامبرپ. سیرة2

ي براکاریل وسایه تهبه کمکی فراوانیات روا
ید صدر در شهکهآنجا. تا اندکردهیه توصرا هاانسان
ی ماسالیف دولت وظاین مسئله را از ا» اقتصادنا«کتاب

. ضمنًا (Nath,1976:8-43)شماردنمىاى نیز برترآرایش غیربهینه
آوردهدستهط تحقّق بهینه پارتو را با حضور آثار خارجى بیشراوي 
. (Nath,1976: 66-68& 80-82)است
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این ،از جمله دالیل).663-662: 1408صدر، داند (یم
، شدنامکان به جاي اجیرکه افراد تا حدتواند باشدیم

دهندهنشان(ص) اکرمیامبر پةیرسخویشتن کار کنند. 
ي واگذارین مورد است. احداث بازار و اسازي در ینهزم

یه انصار و توصبه فروشندگان، هاغرفهینه هزبدون 
هاآنین به مضاربه، مزارعه، مساقات و امثال مهاجر
مور ا،ص)(یامبراسالمپیره هستند. سین ایی از هانمونه

برادري و اجراي مشارکت ،سیاسی را با برقراري اخوت
یل دلید شا.نمودبین مهاجرین و انصار آغاز 

،هاروشین اکه در ها این باشدیبترغها و سازيینهزم
تواند به حقوق خود دست یابد. یمبهتر کارکنندهعرضه

ینه هجرت مدص) و مهاجران به (یامبرپکهی زمان
امکاناتی و زندگیل وساو مهاجران فاقد نمودند
یمی از نیشنهاد انصار به هبه پیامبر نه پي بودند، اقتصاد

و نه نظام اجاره را یرفتپذي خود به مهاجران را هاباغ
یان آنان می را مشارکتي قراردادهابلکهبرقرار نمود، 

یق طرین ااز .)39: 5ج ، 1315ي، ساخت (بخاربرقرار 
و هم ارزش کردیت تقوی را اجتماعهم تعامل و تعاون 

و هم از ی نمودتلقیه سرماین و زمرا برتر از رکارگ
)، ص(یامبرپیري به عمل آورد. جلوگکارگراستثمار 

به س)،(یجهخدیه حضرت سرمابا ،یش از رسالتپ
: 16، ج 1403مجلسی، کرد (یمصورت مضاربه تجارت 

عاون بین مسلمانان اسالم (ص) ت). پیامبر308: 17ج ؛9
داندیمامور رمز کار آن در همۀرا بنیاد جامعۀ اسالمی و 

کمک متقابل مسلمانان به هم، چون یک پیکر از نظرو
سبب ،ص)(یامبرپي سازفرهنگشمارد. این یمواحد 

اسالمیدر جامعۀینآفرتحولاجتماعی افزایش سرمایۀ
روزگار وي شد.

. روایات3
نظام کهي اضطراریط شرااز نوعاً ،ي اجارهقراردادها

ماید، نیمیل تحمکارگربري فردیت وضعی و یا اجتماع
کید نکرده، اما در مقابل را تأکار. اسالم اجارةیستنرها 

نماید. یمیه توصی مشارکتبه قرارداد 

اجاره: محدودیت در روزيکراهت.3-1
شود و یمباره اشاره یناابتدا به برخی روایات در 

بنلمفضگردد. یمسپس نظر فقهاي قدیم و معاصر بیان 
که فرمود: کندیمیت روااز امام صادق (ع)، ،عمر

هرکس خود را اجاره دهد، روزى را از خود «
چگونه : «استهیگري آمددیت رواو در .»استهبازداشت

که آنچه را به کند و حال آنروزى را بر خود منع نمى
آورد، متعلق به کسى است که او را اجاره دست مى

،ع)باقر (امام .)69: 24ج :1386(بروجردي، »استهکرد
خود را اجاره دهد مانع رزق خود کارهرکسفرماید: یم

ر الح(استهیرکننداجاو از آن کاریرا حاصل ز، استشده
). عبدا...238-239: 17ج ؛ 176: 12ج :1403، ملی العا

)یه السالمعل(ید: امام محمد باقر گوی جعفبن محمد 
ي را بر خود تنگ روز،یر سازداجخود را هرکسفرمود: 

که یحالباشد، در نکرده، چگونه بر خود تنگ استهنمود
او کهیگري است، همان دآورد از آن یمآنچه به چنگ 

). عمار 234: 4ج:1387ابن بابویه، (استهکردرا اجاره 
به امام صادق (ع)گفتم: شخصى کسب و «ید: گوی ساباط

دش اندك است، ولى اگر اجیر و درآمکندتجارت مى
به وى د، بیشتر از درآمدش از راه تجارتدیگران شو

امام (ع) فرمود: خودش را اجیر نکند؛ بلکه شود.داده مى
از خداوند روزى طلب نماید و به کسب و تجارت 

کند، روزى را بر خود بپردازد؛ زیرا وقتى خود را اجیر مى
جر قرار با مستأروزي را به همان مقدار که بندد (مى
ویه، (ابن باب).»استه، بر خویش محدود ساختاستهبست

).233: 4ج :1387
این منع را بر کراهت حمل ،ره)(یطوسمرحوم شیخ 

). 69: 24ج :1386بروجردي، حرمت (، نه استهکرد
ود خکهی است کسانین منع در مورد اکهمعتقدندبرخی 

و کاریگران دي براو دهندیمینی اجاره معرا به مبلغ 
یالحیگران هستند، در دینده نماکنند و عامل و یمیت فعال
ند دهیش انجام خوي برارا مستقالً کارتوانند همان یمکه 

یس تأسکهی صنعتي هاشرکتو کارخانجاتکارگراننه (
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ود تواند خینمیست و شخص نر یسمشخصیي هر براآن 
کاریز اجرت و ارزش نینان او به آن بپردازدمستقالً

ها یناستانند، پس منع شامل یمشان هر چه باشد يفرد
هککاري را توانندیمکهی است کسانیست). منع شامل ن

ي خود انجام دهند و هر برا،دهندیمیگران انجام دي برا
ین حال اباشد، با هاآناست از آن خود آوربهرهکهمقدار 

). این سخن 234: 4ج :1387ابن بابویه، شوند (یمیر اج
ي بزرگ تا حدودي صحیح است، اما به هاشرکتبراي 

فرد وقتی خود را اجیر هاشرکتهر صورت در این 
نماید. یمنماید، روزي خود را در حدي خاص محدود یم

اگر کسی بتواند با خالقیت خود، کاري مستقل داشته 
. در بین استهباشد، دیگر روزي را بر خود محدود نکرد

کار نیرويقد اجارةفقهاي معاصر، برخی فقها هستند که ع
کراهت عقد ،. اما در بین علماي قدیم43دانندیمرا مکروه 

دیم برخی کتب فقهی قحتی. استهاجاره بیشتر مطرح بود
. اما به هر انددادهبابی را به کراهت اجاره اختصاص 

صورت با لحاظ جمیع نظرات فقهاي قدیم و جدید، 
توان بدون نظر به کراهت عقد اجاره، به اولویت یا یم

شد. به خصوص که در برخی اصالت عقود شراکتی قائل 
حاصل کار او از آن «:کهاستشدهکید روایات تأ

دهد به هر حال در یمکه نشان » استهاجیرکنند
کمتر از قراردادهاي اجاره رایج، دستمزد کارگر معموالً

ندازه براي مقصود مورد نظر این باشد. همین ایمحق او 
پژوهش که اولویت عقد مشارکت است، کفایت دارد.

عدم کراهت اجاره و دالیل عقد اجارهموارد.3-2
در فرض پذیرش کراهت عقد اجاره، درباره عدم 

شود. یمکه بیان استشدهکراهت آن مواردي ذکر 
ع) جعفر (ی بن موساز امام «ید: گومحمد بن سنان 

ع) فرمود: در امام (. کردمیرشدن سؤال اجدربارة
ه ی و بکنی و سازش رفتار خوبکه با مردم با یصورت

یگرامدفتر حضرت آیت ا... العظمی 442/90. استفتاي شماره43
یسنده مقاله).به نقل از نو(

اشکالی، کنیرخواهی خي آنان برااندازه توان و قدرت 
یر و اجی بن عمران خودش را موسیق تحقندارد. به 

ت ی هشخواستو گفت: اگر ي قرارداد بستویب با شع
: 24ج :1386.(بروجردي، ی ده سال..خواستسال و اگر 

شود که در این حالت، اجیر آزادي عمل یممالحظه ). 69
باید در حد توان ،ع)امام (و به فرموده کمتري نیز دارد

و قدرت خیرخواهی نماید. با این حال در رفتار حضرت 
ي که وجود دارد انکتهع) (یبشعع) و حضرت (یموس

شدن براي ع) اجیر(یموساین است که شاید حضرت 
استهیک پیامبر بزرگ را غنیمتی بزرگ براي تعلیم یافت

ضمني عالم با آن برابري نکند. هاگنجکه شاید تمام 
گذاري و یهسرمااین که بحث اصلی پژوهش دربارة

که فردي از مهارت خود براي کسب یناتولید است، نه 
درآمد استفاده نماید.

،ع)(یعلموالي متقیان از ،ینعمانیر تفسدرکتاب
یشت مردم فرمود: معي هاراهدربارةکهشود یمیت روا

مود: ما در و دلیل اجاره، این سخن خداوند است که فر«
ان را تقسیم کردیم و برخى را بر هایشزندگى دنیا روزى

برخى دیگر درجاتى افزودیم تا یکدیگر را به کار گمارند 
چه انباشته و رحمت پروردگارت بهتر است از آن

ز شدن یکى اپس خداوند به ما خبر داد که اجیرکنند.مى
هاى به دست آوردن روزى براى مردم است، زیرا راه

ها ها و ارادهخداوند بر اساس حکمت خویش میان همت
شخمردم تفاوت گذاشت وآن را سامانبو سایر روحیات

-71: 24ج :1386(بروجردي، ...» داد زندگى مردم قرار
در این روایت به اهمیت تخصص ،ع)(یعل). امام 69

تقیم به کراهت یا . اما به طور مساستهدر کارها پرداخت
شدن در کارهاي تولیدي یا عدم کراهت اجیر

و به اصطالح در مقام بیان استهگذاري نپرداختیهسرما
... اجیرشدن : «استه. منظور وي وقتی فرموداستهنبود
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، »آوردن روزى براى مردم است...دستبههاىیکى از راه
تخصص و مهارت خویش را اجاره شخصیاین است که 

شدن براي رهاي دیگران را انجام دهد. اجارهو کادهد
که خدمت به خلق نه تنها مکروه نیستکارهاي خدماتی

و از مقام بحث پژوهش خارج است. کالم در خداست
اري یا تجاري گذیهسرماجایی است که در یک فعالیت 

که سودآوري دارد، فردي خود را اجاره دهد، در حالی 
تواند خودش آن کار را انجام دهد و درآمد یمکه 

درخوري داشته باشد.
نان امیرمؤم: «کهشود یمیت روای اللئالی عوالدرکتاب

(ع) براى کشیدن آب، اجیر یک یهودى شده بود و در 
گرفت. خرما مزد مىبرابر کشیدن هر دلو آب، یک دانه 

گاه مدتى آب کشید و خرماها را جمع کرد، آن،حضرت
» ها خورد.آورد و وى از آن(ص)ها را نزد پیامبرآن

شدن براي کارهاي اجیر).71: 24ج :1386(بروجردي، 
موقتی یا ضروري و یا برحسب مهارت، اشکالی ندارد. 

گذاري و شراکت خارج یهسرمااین موضوع از بحث 
یعنی این روایت به کارهاي خدماتی اشاره دارد، است.

ضمن این که در گذاري.یهسرمانه کارهاي تولیدي و 
روایتی دیگر که مشابه این روایت است، شرایط خاصی 

ابوجارود. این روایت چنین است:استهمطرح بود
یه سؤال آین ایر تفسةدربار،)عصادق (از امام «ید: گو

یل و مبا زکاتکنندگانپرداختاز کهی کسان: کردم
یرمؤمنان امکنند... امام (ع) فرمود: یمجویی یبعرغبت 

گذاشت و قراریرکرداجیدن آب کشي براخودش را ،(ع)
اب با انتخ-یدن هر دلو آب یک دانه خرماکشدر برابر که

ید تا یک کشقدر آب آن،ی (ع)علیرد. بگمزد -خودش
ص) آورد. (یامبرپرا نزد هاآنگاهآن. کردمد خرما جمع 

ین ادرِ مسجد شاهد کناراز کهعبدالرحمان بن عوف 
یه تا آین اگاهآن. کردع) را مسخره (یعل،صحنه بود

براى آنان درخواست آمرزش کن یا درخواست «جمله 
:1386(بروجردي، در این باره نازل شد» آمرزش نکن ...

روایتی دیگر، امام معصوم (ع) فرمود: در).71: 24ج 

پس جایز است انسان مرد یا زن یا حیوان یا برده یا «
، (بروجردي»کنیزى را براى انجام کار معینى اجیر کند.

این روایت نیز به کارهاي خدماتی ).73: 24ج :1386
گذاري جهت یهسرمااشاره دارد، نه کارهاي تولیدي و 

کسب درآمد.
عقود شراکتی و تاکیدات التزامی از یتاهم.3-3

سوي شارع
را از کاردر عصر حاضر، روابط بازارکارهاي یژگیو

در نظام کارسازد. روابط یمیز متماسابق روابط اجارة
اد استیش فرماید و به جدیدةپدید یک جدداري یهسرما

یبررسیازمند ني مستحدث و امر،يمطهرآیت ا... ید شه
: 1383یزاده، است (علید جدي تاوافیق و استنباط عم
رسد که طراحی عقود شراکتی براي یم). به نظر 84

گره کور بسیاري از مشکالت ،روابط پیچیده دنیاي مدرن
را برطرف سازد.

اصل همیاري و شراکت به عنوان یک موضوع به
،. قرآن مجیداستشدهعام، در اسالم اهمیت زیادي داده 

» أخ«). 10حجرات:داند (یممنان را برادر یکدیگر مؤ
یگري دکه با یکسمعناي برادر، به صورت استعاره به هر 

ی ستدوو صنعت یا معامله و کارین یا در دیله یا در قبدر 
راغب (یندگو،داشته باشدمشارکتیگر دو در مناسبات 

: ص) فرموداکرم (یامبر پ).158: 1ج :1361اصفهانی،
تا وقتى که به دست خدا روى سر دو شریک است«

فرماید: هرگاه دو نفر یمخداوند » یکدیگر خیانت نکنند.
به کههستم مادام هاآنی سوممن ،یک شوندشربا هم 

صادق ). امام 20: 4ج :1405متقی، نکنند (یانت خهم 
ي خداي سوع) فرمود: مؤمن را بر مؤمن هفت حق از (

و خدا درباره آنچه هر شخص در آن بزرگ واجب است
ید ... (از پرساز او خواهد استهوص انجام دادخص

دادن او در مال مشارکتجمله) مواسات با مؤمن (یعنی 
. محمدبن عذافر از امام )683: 1380(حکیمی،.یش)خو

یق وتشبه مضاربه کهنماید یمیتی را نقل رواع)،صادق (
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وجود . با)308: 17ج ؛9: 16ج :1403مجلسی، کند (یم
اقتصاد شراکتی، برادري دینی نمود بیشتري خواهد 

و کارگر و کارفرما با شراکت در سود بنگاه، به داشت
برادري اسالمی نزدیک خواهند شد.

قواعد فقهی تایید کننده مشارکت -4
نبوي و روایات، آیات شریفۀ قرآن و سیرةبرعالوه

استنتاج کرد که به شرح زیرتوانیمقواعد فقهی نیز در 
ید اقتصاد شراکتی است:مؤ
ري از استثمار. قاعدة عدالت و جلوگی4-1

اسالمی، فرض از جمله اصول اساسی حاکم بر جامعۀ
بزرگ یاجتماعاصل کیعدالت حاکمیت عدالت است.

یاسالمهدف اقتصادنیترمهمکه تا آنجااسالم است
ی یشکوفاساز ینهزمی اجتماع. تعادل استعدالت ياجرا

مان قوام آسص) می فرمایند:اسالم (یامبرپاستعدادهاست.
عدل ). 1361:325:راغب اصفهانیاست (ین به عدل زمو 

دف ارسال رسوالن و انزال و ه)116(انعام: اساس خلقت
مطهري، عدالت ا... یرآیتتعببه ).25حدید: (کتب است.

یرماحضرت توجهاجتماعی مورد ۀفلسفبه صورت یک 
کرده و از هر چیزي یتلقرا ناموس اسالم ع) بوده و آن(

ود بدانسته و سیاستش بر مبناي این اصل بنا شده یمباالتر 
یاسالماقتصاد ویژگی که نیترمهم). 11: 1358مطهري، (

که باید داشته باشد، این استکار و به تبع آن بازار نیروي
تأکیدات شگرف، نشانۀ اهمیت این باید عادالنه باشد. 

قابل جایگزین عدالت در اسالم است. روشن است اگر غیر
وي ، از ساقتصاد شراکتی جامعه را به عدالت نزدیک سازد

تحقق آن فراهم شود.افراد و دولت باید زمینۀ
در بازار کارعدالت.4-2

داند، اما این امر به آن معنی یماسالم، کار را عبادت 
نیست که کارگران نباید پاداشی دریافت دارند، بلکه بر 

واند تکداري بدون ربا، حکومت اسالمی می. با اتخاذ قوانین بان44
که عوامل تولید استفاده نشده وجود دارد، عرضه پول را تا زمانی

زیاد کرده و از طریق بانک اسالمی آن را به سرمایه بالفعل تبدیل کند، 

اساس اصل عدالت، باید نیروي کار به سهمی 
چون کارگر در ایجاد حقاق آن را دارد، برسد.استهک

ارزش کاال با صاحب سرمایه شراکت دارد، باید در 
، شریک باشد. استهسودي که خودش سبب آن بود

خواهد دیگران را یماي است که یحهقرنسان داراي ا
را هاآنی نماید، بدون آنکه حق کشبهرهاستخدام و 

)،34ابراهیم:()،19)؛ (معارج: 72احزاب: بپردازد (
افراداز این رو باید از تضییع حقوق همۀ).7و 6علق: (

ي هاآموزهجامعه و از جمله کارگران جلوگیري شود. در 
نوري (استهیرکبد ناعادالنه ازگناهان اسالمی، مز

مزد عادالنه نپردازد کهی کس). 508: 2ج :1408طبرسی، 
ع) و (یاانبو مالئکهزند و خدا و یملطمهبه اعتدال

ج :1403، ملیالعاالحر کنند (یمص) او را لعنت (یامبرپ
ی دارد، اصلیین مزد عادالنه نقش تع). آنچه در 248: 13

کاریش عرضه افزاو استکارازی ناشارزش افزوده 
تر از یینپای سطحمزد به کاهشي برایی مبناتواند ینم

ین امر عنوان ظلم و سوء ا. 44ي او باشدوربهرهارزش 
گیرد و ممنوع است. یمیط بازار به خود شرااستفاده از 

ي وربهرهاز کمتر، همان مزد ناعادالنهمزد کهداردامکان 
و در کاربازارکه شودیمین مزد باعث اباشد. کارگر

یگر جامعه از تعادل خارج دي نهادهانتیجه بازارها و 
شود. 

بر حاکمي اضطراریط شرابه علت کارگراننوعاً 
و مزد تن کاریط شرایرش پذبه کاربازارزندگی و 

ی زنچانهاز قدرت کارفرمایط شراین ادهند. در یم
انصاف یرةدااست از ممکنو ي برخوردار استباالتر

فرماید: در حالت اضطرار یمي مطهرا...یتآیرون رود. ب
تواند سوء استفاده ینمیگر دیک طرف قرارداد، از طرف 

را کاریا کاالکهمضطري سوین صورت از انماید. در 

عی شود و به طور طبیکارگیري افزایش عرضه کار میاین امر باعث به
).Toutounchian, 2009آمد (دستمزد پایین نخواهد 
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ي طرف سویز و از جاعمل ،نمایدیمید و فروش خر
ی مضطر گاه. استشدهی انجام نامشروعمقابل عمل 

ینقصانرا که در قرارداد به او ستم شده و آنداندینم
يرفطکه اسالم حقوق یناحکمپندارد، اما به ینمیش ب

ي پاسدارآن و ازشماردیمافراد جامعه را محترم همۀ
کند و عدالت را واجب و ظلم و استثمار را حرام یم
ي، گردد (مطهرید جبران باشمارد، خسارت حاصله یم

). همچنین اگر عدل و توازن و وحدت 383: 1403
یع توزیط از جمله شرای تمامی ضروري است، اجتماع

آن است، ضروري مقدمۀکهعادالنه ثروت و درآمد 
باشد، از این رو اقتصاد شراکتی به عنوان یکی از یم

مقدمات تحقق عدالت اولویت و ضرورت دارد. البته در 
ربیه اولداشت که اصل توجهچگونگی قراردادها باید 

کهیدآید فراهم بایطی شراو تنها ي قرارداد استآزاد
هکجامعه به یک منطق عادالنه دست یابد. مهم آن است 

ی ارزشي باورهایق گردد و تزرشناخت عدل به جامعه 
به او شناسانده شود تا خود به خود عدل را محقق سازد. 

از سود، با سازي کارگر در سهمی سهیمرسدیمبه نظر 
سودي که از افزایش درنمودن اوبه شریکتوجه
، به تحقق عدالت در استهآمددستخودش بهيوربهره

نماید. براي تحقق قاعده عدالت در یمبازار کار کمک 
که در بازار کار رعایت سه اصل زیر ضروري است

د.  شونیمتأمیناقتصاد شراکتی به صورت بهتري 
ی اجتماعیت وحدت، تعادل و توازن رعالزوم -الف
یع درآمدتوزدر 

یت آنهویقی است و آنچه حقکلی یک انسانجامعۀ
یان مي آن و توازن و تعادل اجزادهد وحدت یمرا قوام 

وحدت در «ی فلسفیۀنظر،یانسان. در جامعۀهاستآن
است و حاکم» عین کثرت و کثرت در عین وحدت

ی دارند. همبستگی روحل ین استقالل، تعامعدر هاانسان
نیز يدرآمدیاد زتوابع مطلوبیت و لزوم تعادل، با فاصله 

توزیع غیرعادالنه پذیرفته ،یست. در اسالمنسازگار 

بري نیروي کار، در مواردي. مطابق سیستم سهماستشدهن
یز پرداختی به کارگر نکه بنگاه با کاهش سود مواجه شود، 

و در مواردي که سود بنگاه افزایش یافتکاهش خواهد
یابد.یمیابد، پرداختی کارگر نیز افزایش 

ي پاداش عواملبرایارهاي متفاوت معیین تعلزوم -ب
کارگر، سرمایه و ...)(یدتول

که نیروي کار انسانی درك و پذیرش این حقیقت
تولیدشده دريهاارزشۀهماصلی و بنیادي پدیدآورنده 

ی بررسبهتنها به یک تن و توانینمجوامع انسانی است،
، هانسانابودن کار ارزشۀپاینسبت داد.شیوه تولید معینی

ود را در آثار خآنتاریخی دارد و متفکران بزرگی، ۀپیشین
)، 1332-1406عبدالرحمن بن خلدون (م . اندیادآور شده

ازقبلنزدیک به چهارصد سال ،شناس بزرگ شرقجامعه
،نزدیک به پانصد سال پیش از کارل مارکسآدام اسمیت و 

پی به بنیادي بودن نیروي کار انسان در ایجاد ارزش
باید در هرگونه نویسد: یم»مقدمه«دروي .استهبرد

زیرا ،انسانی مصرف شودمحصول و ثروتی نیروي کار
.ضرورت دارد..صنایعکار انسانی در ایجاد روشن است که 

به دست آمده عبارت از ارزش کارهاي يبیشتر سودها
). از سوي دیگر، 755-756: 1359بن خلدون، اانسانی است (

ید به تولبا عوامل کهاستهبالقویۀسرمامقابل کار، پول در
الفعل بیۀسرماو به شودیمیب ترکی قانونصورت مشروع و 

یجاد ابالفعل سودیۀسرمای، اسالمشود، در اقتصاد یمتبدیل 
). با 1379توتونچیان، ندارد (ي سودبالقوه یۀسرماو کندیم

، ودشیمناشی کارگراناستفادهاز کهی آثارخارجبه توجه
جاد در ایکهعدالت اقتضا داردکه نیروي کار به میزانی قاعدة

ه یسرماو کاریم باشد.سهسود نقش دارد، در سود حاصله 
ا، اتخاذ یرزیابی دارا باشند. ارزي برای متفاوتیارهاي معید با
شکافتواند موجب یمیه سرماو کارگري برایاري واحد مع

ه انباشت ید بنبایه سرماو کارگریان میع مزد توزی گردد. طبقات
عادل زدن تتمرکز ثروت به علت برهمیرازثروت منجر شود،

:1337ي، آورد (آمدیمي خواری، ذلت و اجتماعی و روح
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و حضرت .)1: هماناست (ي گرفتارندوه و ایۀما).8: 1ج 
شماردیمهالکتآن را موجب اشترمالکع) در نامه به (یرام
داند یمیان طغیۀماو قرآن آن را ؛  )53نامه نهج البالغه، (
یان ثروتمندان مثروت کهدهد ینمو اجازه )26شوري: (

ی، افراطو تالش تیمالک).17د (حشر: دست به دست گرد
،هشعبکشاند (ابنیمهالكو به داردیمانسان را از آخرت باز 

اقتضاي گردش مال در جامعه، تدوین قواعد ).155: 1369
مالکیت و توزیع درآمد میان کار و سرمایه بر اساس وحدت، 

. با استناد به منابع فقهی وآیات و استهتعادل و توازن جامع
و بزرگهايیتمالکتوان به محدود ساختن یمروایت 

اولویت اقتصاد شراکتی براي کمک به تعادل در مالکیت 
توصیه نمود، چرا که اقتصاد شراکتی با توزیع سود بین کارگر 

کاهد.یمو سرمایه، از تراکم ثروت 

در حالتى که الف.توان حاالت دیگري را در نظرگرفت: . می45
مانند واحدهاى کوچک تولیدى ، مالک و مدیر یک فرد باشد

. یمانند بقّالى و لبنیات فروشکوچکهاىها) و فروشگاه(کارگاه
هاسىتاک، ماننداستهتولید را اجاره کردابزار ،وضعیتى که مدیر. ب

یرغدیگرىفرداتومبیل،صاحبکههستنداىکرایههاىیا ماشین
شود درواقع، به صاحب سرمایه، اجاره پرداخت میو است هرانندزا

تى که شرکت دایرى وجود وضعیج..)201-212: 1357(صدر،
راین ابزار را به صاحب یا مدی،داشته باشد و صاحب ابزار تولیدى

باشد شدن در سود را داشته شرکت دایر داده و درخواست سهیم

توان سهم عوامل تولید را در دو یم)،1جدول (مطابق 
ض با این فرداري مقایسه نمود.یهسرماسیستم اسالمی و 

که بنگاه به عنوان یک شرکت سهامی عام در بورس اوراق 
ام صاحبان سهیتدر مالکیدابزار تولبهادار فعال باشد. 

بان صاحیاداریهسرما،یعنی؛شودیاستخدام میربوده و مد
گرفته کاره مترادف هم بیهمگیدصاحبان ابزار تولیاسهام 
که ت یسآالت نینو ماشیدفقط ابزار تولهمچنین.اندشده

هايییداراهمه بلکه ،صاحبان سهام استیتدر مالک
ه یانبار مواد اول،کارگاه، ساختمانین،شرکت از جمله زم

یبه صورتیتصاحبان سهام است. وضعیت... در مالکو
توسط صاحبان یراست که شرکت قبل از شروع کار مد

امورةاداريرا برایرسپس مد،استشدهیلسهام تشک
کنند. به سهامداران سود تعلق یمختلف شرکت استخدام م

کمینه تواندیمبه مدیران و سایر کارگران گیرد ویم
سهمی از سود تعلق بگیرد. این حالتدستمزد به اضافۀ

یزه نبه عقد مضاربیمقابل تعم،یرازدارد.یشتريبانعطاف
مضارب) و صاحب عامل (عقد یندر ایراز،هست
یمسخود تقینبیرا براساس توافق کتبسودیه،سرما

هیصاحب سرماةبه عهدهمه زیانو نمایندیم
).49-55: 1379(توتونچیان، 45است

حق انتخاب کاریروينشود که در اسالم یممالحظه
در اقتصاد یرا. ز46داردیدبا عوامل تولیسهدر مقایشتريب

یعنیخادم و انسان مخدوم است. یدابزار تولیاسالم

کمتر يامروزهاي بزرگ هاي سهامی و بنگاهشرکتدراین حاالت(
).52-55: 1379). (توتونچیان، افتداق مىاتف
یاند،کدریافتدستمزدفقطوشدهاجیرتواندینیروى انسانى یا م.46
که ترکیبى از این دو را این و یاشدهشریکسوددرفقطتواندمى

کارگر ،اساس موازین و دستورات دین اسالمانتخاب کند. بر
مى دستمزد و نیز سهکمینهتوانند از یک یخصوص متخصصیّن) مه(ب

براى بهره ،قبول بازار پولىعدم با نمایند. در نقطۀ مقابل، از سود استفاده 
.وجود ندارددر اسالم عوامل تولید جایگاهىبه عنوان سهم 

ريدایهسرماسهم عوامل تولید در مکاتب اقتصادي اسالم و .1جدول 

عامل 
تولید

سیستم اسالمی
سیستم 

يدارهیسرما

سیستم 
ي در دارهیسرما

عمل

کارگر
دستمزد+ سهمی از 

سود
دستمزددستمزد

سرمایه
سود

یا زیان احتمالی)(
ربا)بهره (

بهره+ بقیه سود 
و زیان احتمالی

مدیریت
دستمزد+ سهمی از 

سود
سود

دستمزد+ سهمی 
از سود

اجارهاجارهاجارهزمین
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در خدمت یدبایجامعه اسالمیکيهایتهمه فعال
کیبه عنوان الهییکرانبيهاو به نعمتیردانسان قرارگ

که هدف یراز؛نه به عنوان هدف،نگاه شودیلهوس
باشد.یخداوند ميکسب رضافقطمسلمان 

یش مزدافزاي براکارگري وربهرهیش افزالزوم -پ
یزه انگ،به هم وابسته شوند،تالش و پاداشزمانی که

ر را به که بشیناي براشود. خداوند متعال یمیشتر بتالش 
تبط ید، پاداش را به عمل مرنمایب ترغیشتر و بهتر بتالش 

).7زلزله:()،40و 39نجم: ()،195(آل عمران: سازد.یم
توان اصل وجوب یمیات روایات و آاز ).160انعام: (

ي را استنباط نمود. این اصل اقتضا وربهرهی دائمیش افزا
ی اسالمیرماهر، دولت غوفورکارگردر صورت کندیم

ین صورت به ارا آموزش دهد. در کارگراني از درصد
یش افزاو یرماهر از یک سوغکارگرعرضه باکاهشیج تدر
ن یابد. همچنییمیش افزادستمزد او ،یگر سودي از ورهبهر
کارگرانوهاي خالق ینکارآفریش عرضه افزابا 

کاهشي صاحبان تخصص باالي مزدهامتخصص، 
ین ادر،یرازتأکید ندارد؛کار. اسالم بر نظام اجارةیابدیم

دشوینممزد عادالنه پرداخت نظام عالوه بر این که غالباً 
ي نیروي کار را افزایشوربهرهثمار باز است، استۀ و زمین

دهد. و برعکس اقتصاد شراکتی به صورت دست ینم
نماید.یمي عمل وربهرهنامرئی در افزایش 

یاسالمیت بازار حجوهاي بازارکاریژگیو. 4-3
در برخی از شرایط اجتماعی، مردم بر خالف میل 

نظرانهکوتاهمحاسبۀطر کنند، نه به خایممادي خود رفتار 
هنجار رفتار خوب را هاآنها، چراکه ینههزمزایا و 
ي از تربزرگ. این افراد در طیف اندنمودهدرونی 

نمایند. افرادي که بیشتر از این یمها همکاري یتموفق
همکاري ، در پی گسترش دامنۀکنندیمهنجار پیروي 

لزوماً در اقتصاد اسالمی،. )2-4: 47،2008تبلینیهستند (
ند. در کنینمسازي سود عمل یشینهببراي هابنگاهمردم و 

47. Tabellini

این حالت، کار جمعی با پیدایش رفتارهاي سیستمی که 
هاي افراد هستند، ییتواناخیلی قدرتمندتر از مجموع 

جاي روحیه در بازار بهآورند. یمهماهنگی به وجود 
همکاري داوطلبانه ایجاد رقابت سرسختانه، روحیۀ

ود. با این حال رقابتی جذاب و عادالنه در بازار شیم
ناسبی براي ایجاد وجود دارد. اقتصاد شراکتی ابزار م

ید، آیمهمکاري در عین رقابت به شمار بازاري با روحیۀ
چرا که اهداف مشترك براي کارگر و کارفرما ایجاد 

انجامد.یمها برد بین آن-کند و به یک بازي بردیم
ی اسالمیت دولت کمحاعدة. قا4-4

یۀرماسي اصالح بازار راستایعی اسالم در توزین قوان
یۀرماسیت بازار تقویزیکی و فیۀسرمایل بازار تعدی، مال

یم ربا و... به اصالح بازار تحری است. اسالم با انسان
ازار یت بتقو. و جهت استهپولی) پرداخت(ينقدیۀسرما
ستمزد و دکاری حقوقگسترش روابط ی، برانسانیۀسرما

احکامیاري از بسیع تشریت ماهید دارد. کأتعادالنه 
در ،ارثاحکامو کنزیم اسراف، منع تحری مثل اسالم

ي نقش ارتقاواي فوقیهسرماي بازارهای هماهنگجهت 
: 1390،مهراست (آرمانیجاد توازن انیروي انسانی و 

ین یتعو کاردولت به عنوان ناظر، بر روابط ). 247-246
ی اسالمنماید. دولت یممزد و حمایت از کار نظارت 

عهده دارد. ي اعتدال را برسویت بازارها به هدایفه وظ
یعی خارج شود دولت دخالت طبهرجا بازار از حالت 

کار یروينیري از استثمار جلوگیف دولت وظاکند. از یم
تعیین کمینه ).216: 13ج :1403، ملیاست (الحرالعا

یکاران تا زمان بتأمیندستمزد در موارد مورد نیاز، 
ري گذایاستسیاز و ني مورد هاتخصصتأمیناشتغال، 

ید از دیگر وظایف دولت اسالمی تولیزه انگیش افزاي برا
به آثار اقتصادي توجه). با 108: 1357صدر، است (

مفراوان نظام شراکتی، دولت باید براي استقرار این نظا
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تالش نماید، چرا که اعتدال بخش بازار کار، مانع استثمار 
بخش است.یزهانگو زااشتغالکارگران، 

. لزوم روحیه رقابت بین کارفرمایان و بین کارگران4-5
وکارگریاد زتعداد (یککالسکاربازارمفروضات

، عدم مداخله دولت، ورود و خروج آزاد، مهارت کارفرما
ارد. یار دبسفاصله ،یتواقعو...) از کاملیکسان، اطالعات 

یري فراگي اشتغال و براي مساوي هافرصتکارگران
یاز مشاغل را ندارند. مشاغل نیز ذاتاً نیش پي هاآموزش
هبتواند موجب تفاوت مزد شود.یمها ینا. همۀاندمتفاوت

از رسد. زیرایم، نوعی تناقض در بازارکار به نظر کلیطور
روي کار از باالترین قابلیت جانشینی یک طرف، نی

برخوردار است؛ نیروي کار از همگونی بیشتري در مقایسه 
با سرمایه یا محصوالت تولیدي برخوردار است؛ بر این 

رسد رقابت باید در بازار کار حاکم باشد. یماساس به نظر 
هاي یتمحدودها و یژگیوبازارکار مملو از ، از سوي دیگر

هايیهاتحادبا بازاريو تاریخی است.اجتماعی، روانی
تی کار، جمعی، درجات سخکارگري، قراردادهاي دسته

شوندیمیافت کمتر معامله قابلیت تحرك ناقص و هزینۀ
ت گردند. قابلییماوضاع اقتصادي کلیمانع تشریح که

ا معیار رقابت رت نیروي کار براي جایگزینی، نظریۀبلندمد
دهد. یمهاي بلندمدت، قرار یشگراخوبی در توصیف 

کار تعیین دستمزد در وهمچنین اگر غرض مطالعه ساز
رقابت به طور قابل قبول کلی جامعه باشد، نظریۀسطح 
، 1مارشالدارد (یمهاي مهم بازارکار را بیان یشگرابرخی 
گوید: یمکتابش در مقدمۀ)،1964(2. هیکس)1979

دهد که در مورد ینشان م،یک واحد تولیديکلیتصویر«
مواد اولیه تولید، این واحد تابع قیمت بازار است، ولی در 

». کندمورد محصول ساخته شده، خود قیمت را تعیین می
گام شدن در امور خیر یک اصل یشپاما در دین اسالم، 

رقابت موجب ). 133آل عمران:(،)148(بقرة: است

1. Marshall
2. Hicks

يهافرصتیت، ابداع و ظهور خالقیی استعداد، شکوفا
).157اعراف:(.ی استهمگانی اصلي آزادید است. جد
سلب نمود. به کارگراني در رقابت را از آزادتوان ینم

یزآمرقابتتوان تا حدي یمکار اسالمی را ، بازارکلیطور
در مذاکرات تعیین دستمزد، هر دو طرف ،زیراقلمداد کرد؛

ود به تقریب، نیروي مساوي دارند. ضمن این که عق
رشراکتی، حس رقابت بین کارگران براي تولید و سود بیشت

و رقابت بین کارفرمایان براي جذب کارگران را به همراه 
دارد.

الضرر)قاعدةضرر (ی حرج، عسر و نفقاعدة. 4-6
ی را در حرج و سختی قرار کسخواهد ینمخداوند 

. )185بقره:خواهد (یمی آسانبر همگان بلکهدهد، 
و نظام کاری اسالم (از جمله روابط اعتدالي نظام نهادها

سر وعُ،باشد. شرع مقدسیمی سختپرداخت مزد) فاقد 
در محدوده طاقت بشر است، کهکند یمی نفی را حرج

تحمل آن سخت و موجب قرارگرفتن در تنگنا ی عادتاً ول
ین قاعده، اطبق .)70: 1374محقق داماد، (استهیقمضو 

ی و آسودگید به سمت بام پرداخت و نظاکارروابط 
جملۀکه ازالضررةقاعدیت سوق یابد. همچنینرضا

1400ياسابقهاسالم به آثار جانبی است،توجۀمصادیق 
درنهیاهل مدانیم،رسول اکرم (ص). ساله دارد
احکام الزم بیانازبعد ،درختان خرميآبشخورها

ی ملالعاالحر(ستینزیو ضررزدن جادیدنفرمودند: ضرر
موجب ضرر بر فرد یا کهینی قوان.3)431، 17ج :1403، 

به محکومي ضررهرو ی استمنتف،استهیا جامع
اول، و ضمان است. البته قانون در درجۀوجوب جبران

مانع کارپردازد. اگر روابط یمبه دفع ضرر اجتماعی 
ي آنان در جهت ارتقاو کارگراني استعدادهایی شکوفا

الضرر داخل محتمل است در قاعدة،باشدکشوري ارتقا
شود. نفع حاصل از شکوفایی استعدادهاي کارگران و 

.الضرر و الضرار.3
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ارتقاي علمی و فنی آنان بسیار مغتنم است و احتمال دارد
داخل شود. » الضرر«که بازداشتن از این نفع در قاعدة

ی اجتماعي و فردهاي پرداخت مزد اگر به ضرر یوهش
ی، به وحدتطبقاتو با ایجاد فاصله بزرگ منجر شود

ین تدویدي جدهاي یاستسید باجامعه ضرر رساند، 
به محاسن زیادي که اقتصاد توجهنمود. به هر حال با 

دي هاي فریانزشراکتی دارد، این امکان دارد که از بسیاري 
و اجتماعی جلوگیري نماید.

یر و اتالفتبذنفی اسراف، . قاعدة4-7
شدید، کارکهدهد یمی رخ زمانکارکردناسراف در 
یخانوادگی، آموزشي، معنوبه امور کارگرمانع پرداختن 

از یناشکهیه وسرمایه اولییع زمان، مواد تضو ... باشد. 
ر یتبذاست، اسراف است. کارگرفقدان آموزش و مهارت 

ي فرد و جامعه منفعت براکهیتی است فعالشامل هر 
. )27راء: اساند (یطانشندگان برادران یرکنتبذنداشته باشد. 

ترین منفعت است که با یشبی داراي انسانهاي یتفعال
و تعادلکهي اگونهبهی همراه باشد، اجتماعرفاةافزایش 

این یرغدریجادکند، اتوازن و وحدت را در جامعه 
یابان وبیدن بذر در پاشي به عمل آمده، هاتالشصورت 

یگريدمال کسهر ،اتالفاست. بر طبق قاعدةیرتبذ
ل فاضاست (ضامن ،ین ببردبین یا منفعت را از عاعم از 

). 193: 2ج :1411یرازي، شمکارم؛ 45: 1416ی، لنکران
یبآسي به منافع بنگاه آموزفنی در کوتاهبا اگرکارگر

یز اگر مانع ارتقاي نکارفرمابود. رساند، ضامن خواهد
مزد یا سهم کاهشیجۀنتیه و در سرماو کارگري وربهره

از استعدادها کاملشود، ضامن است. عدم استفاده کارگر
اتالف باالیی است، به خصوص کاریروي نهاي ظرفیتو 

یگر جامعه گردد. همچنین دهاي ظرفیترکوداگر باعث 
حرامکاریروي ندادن و هدريکارکمداشت که توجهباید 

نظام تسهیم سود با شراکت کارگر در است. از آنجا که 
و از نمایدیمسود، او را به حفاظت از منافع بنگاه ترغیب 

هاي رفیتظسوي دیگر کارفرما نیز به فکر استفاده بهینه از 
کارگر است، از تضییع یا اتالف عوامل تولید جلوگیري 

ند توایم، استهنماید و با منافع سرشار اجتماعی همرایم
خوبی باشد.ي گشاگره

انعقاد قراردادهاي شراکتیجهتکارگران موارد مشوق-5
:یت در عقود شراکتیمالکثبات یدةپدنقض-الف

یعی بربطمنابع ازآنکهثبات مالکیت، پس برطبق نظریۀ
ییر تغی درآمد، خصوصیت مالکي به وربهرهو کاراساس 
ی وقتسازد. یعنی ینمخارج مالکیت مالک، آن را از شکل

ییرتغي بعدباکاری مالک ماده اولیه شد، هر قدر کس
وماندیمی باقمالکیت ملکیابد، همچنان در شکل
آالت تنها مستحق اجرت هستند، هرچند ینماشیا کارگر

ین اي مبناید دخالت داشته باشند. جددر ایجاد محصول 
به یزنعی یطبنما به اصل است. منابع تعلقیهفرضیه نظر

آن است. اصل ثبات نمومحصول به منزلۀمنزلۀ اصل و 
مانند مضاربه، (یمشارکتي قراردادهایت تنها در مالک

یعی طبمنابع مالکو کارگریان ممزارعه و مساقات)، 
یۀسرماا ین، باغ یزمي روبر کارگری وقتپذیرد. یماستثنا 

یت، مالککند، طبق اصل ثبات یمکار یگردي فرد
مستحق اجرت وکارگربوده مالکمحصول و سود از آن 

؛پذیردیمیت استثنا مالکثبات قاعدةینجاای در ولاست، 
یک گردد.شرتواند در محصول و سود یمکارگر،یعنی

یجاد در ا،یعنی؛گرددینمید تولین استثنا شامل ابزار ا
کمالیار اختید خود را در تولی ابزار کسمحصول، اگر 

گردد ویماجرت یعی بگذارد، تنها مستحقطبمنابع 
با کارگرکه اگر ینای از محصول ندارد. خالصه سهم
واند تیم، کندیا احیگران، انفال را دآالت ینماشیه و سرما

ي قراردادهایق انعقاد طراز کارگرشود و مالکآن را 
مالکی از محصول را بخشتواند یممالکبا مشارکت

دریري از انحصار جلوگي براشود. بنابراین دولت 
ینایعی را بدون طبتواند منابع یمي صنعتی هاکارخانه

یار او بگذارد و اختدرکه به صاحب بنگاه بفروشد، 
ارگرکی، صنعتیدات تولشود. البته در مالکمحصول را 

اد یرآن) قراردغدولت یا (یعیطبمنابع مالکتواند با یم
دد، اما یم گرسهید و در محصول نماانعقاد مشارکت
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مالکبا مشارکتیق عقد طرتواند از ینمین ماشمالک
: 1357صدر، شود (یک شریعی در محصول طبمنابع 

ران کارگیقتشوتواند در یمي است که انکته). این 219
براي انعقاد قراردادهاي شراکتی به کار آید. در ضمن، 
کارفرمایی که بخشی از منافع کارگاه را به نیروي انسانی 

و از فواید آن از جمله دهدینمدهد، چیزي از دست یم
تولید و سود بیشتر برخوردار خواهد شد. 

عدم تضمین سود و عدم شراکت کارگر در -ب
یان زکند و نه در یمین تضمنه سود را کارگرزیان: 

یق کارگران به عقود تشوي براین امر اشود. یمیک شر
سوره 91یه آي تضامقاست. به کاری و احترام به مشارکت
بی یآسیش خودر ضمن احسان کارگراگر ،توبهمبارکه 

ي وعمل آنکهیست، مگر نوارد نماید، ضامن خسارت 
.)92: 1377یی، باشد (رضاي سفاهت رواز 

چگونگی تعیین مالیات بر قراردادهاي شراکتی: -پ
سهم کهردیگیمی تعلق مشارکتي قراردادهای به زمانزکات

مجموع محصول کهنیابه حد نصاب برسد، نه کیشرهر 
ي برایی الگوامر نیا). 58: 1ج :1358حلی، برسد (به نصاب 

بری است. جمعکاری از ناشبر محصوالت اتیمالوضع 
هم هر بر سبلکهمحصول، کلنه بر اتیمالالگو، نیااساس 

، وضع رسدیمی خاصبه مقدار که، پس از آن کیشر
. این امر دایره عمل و انعطاف این عقود را به نفع گرددیم

کارفرما و کارگران به عنوان شریکان در سود شرکت، در 
.دهدیمشرایط گوناگون افزایش 

گیري یجهنتو بحث.6
صاد شراکتی را باید در آیاتین مبانی فقهی اقتترمهم

روایات و قواعد فقهی ص)، (یامبرپشریفۀ قرآن، سیرة
) ص(یامبراسالمپکه استهتاریخ گواجستجو نمود. 

ین مشارکت را بشید تا مبانی فکري و اخالقی روحیۀکو
مسلمانان ایجاد کند؛ پیوند برادري ایمانی و دینی بین 

را به مشارکت در تقوا و هاآنو را ترویج کردهاآن
نیکوکاري دعوت نمود. 

کید نکرده، اما در مقابل را تأکارروایات زیادي اجاره
نماید. این روایات عقد یمیه توصی مشارکتبه قرارداد 

نماید. اگریماجاره را سبب محدودیت روزي معرفی 
کسی بتواند با خالقیت خود، کاري مستقل داشته باشد

کند شریک باشد، دیگر یمیا در سود بنگاهی که کار و
. در بین فقهاي تاسهروزي را بر خود محدود نکرد

نیروي کار را صر، برخی فقها هستند که عقد اجارةمعا
دانند. اما در بین علماي قدیم کراهت عقد یممکروه 

برخی کتب فقهیحتی. استهاجاره بیشتر مطرح بود
خ ؛ شیانددادهقدیم بخشی را به کراهت اجاره اختصاص 

. اما به هر استهمعتقد به کراهت عقد اجاره بود،طوسی
توان بدون نظر یمصورت با لحاظ جمیع نظرات فقها، 

به کراهت عقد اجاره، به اولویت یا اصالت عقود شراکتی 
اقتصاد شراکتیهییدکننداز قواعد فقهی تأقائل شد. 

اصل کیعدالت توان به قاعده عدالت اشاره داشت. یم
هدف نیترمهمکه تا آنجابزرگ اسالم استیاجتماع
سازي کارگر سهیماست.عدالت ياجرایاسالماقتصاد

در سهمی از سود، به تحقق عدالت در بازار کار کمک 
رانکارگاستفادهاز کهی خارجآثاربه توجهنماید. با یم

که نیروي کار بهشود، قاعده عدالت اقتضا داردیمناشی 
یم سهدر ایجاد سود نقش دارد، در سود حاصله کهمیزانی 

در اقعی وباشند. اقتصاد شراکتی به صورت دست نامرئی 
نماید؛ و پرداخت نیز بر اساس یمي عمل وربهرهافزایش 

باشد.یمتر یکنزدي است که به عدالت وربهره
ید قرار یفقهی که اقتصاد شراکتی را مورد تأاز دیگر قواعد 

زار کار اسالمی از نظر وجود روحیۀویژگی با،دهدیم
همکاري در عین رقابت است. چرا که عقود شراکتی در کنار 
ایجاد حس همیاري و همکاري، حس رقابت بین کارگران 

ذب و رقابت بین کارفرمایان براي جبراي تولید و سود بیشتر
به محاسن زیادي که اقتصاد توجهکارگران را به همراه دارد. با 

هاي یانزشراکتی دارد، این امکان وجود دارد که از بسیاري 
یري نماید، در این حالت طبق قاعدةفردي و اجتماعی جلوگ

از اقتصاد شراکتی باید استفاده برد. ،الضرر
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برخی احکام فقهی، کارگران را به انعقاد قراردادهاي 
بات ثیدةپدنقضنند: ي مادسازد. مواریمشراکتی ترغیب 

یت در عقود شراکتی؛ عدم تضمین سود از سوي کارگر مالک
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