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از زمان پیدایش حمایت هایی که از کهارگر در مقابهل قهدرت کارفرمها صهورت گرفهت،
حقوقکار موضوع بح بسیاری از صهاحبنظهران اقتصهادی شهد و از آنجها که ارتبهاب
تنگاتنگی بین حقوق کار و میزان دخالت دولت در اقتصاد وجهود دارد ،مکاتهب اقتصهادی
گوناگونی حول این محور ب بح پرداخت اند ک آرای بسیار متفاوتی نسبت به یکهدیگر
دارند .در مقال پیشرو سعی شده است از یهکسهو نظریهات دو مکتهب مههم اقتصهادی
نئوکالسیک و نهادگرایی در مورد وجود و عدم وجود حقوق کار ارائ شود و از سوی دیگر
برای ایجاد حقوق کار کارآمد ،ب بررسی وضع اقتصهادی موجهود و فههم بهتهر از میهزان
دخالت دولت در زمین حقوق کار پرداخت شود تا بتوانیم با درش شرایط ،آثاری ک قواعهد
حقوقی بر اقتصاد میگذارند را مورد بررسی قراردهیم.
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مقدمه
تالش برای ایجاد یک تعادل در رابط کارگر و کارفرما یکی از عوامل مهم در کارایی اقتصاد ههر
کشوری است و ب همین دلیل مکاتب بسیاری در این زمین ب نظری پردازی پرداخت اند .قهدمت
روابط کار ب اندازه درازای تاریخ است .میتوان گفت از همان زمان ک عدهای از افهراد خواسهتار
کار عده ای دیگر برای خود شدند ،روابط کار شکل گرفت .این رابط در طول تاریخ دچهار تحهول
شده است ،در ابتدا این رابط ب شکل برده و مالک و سپس ب شکل ارباب و رعیت و بعهدها به
شکل استاد و شاگرد و امروزه ب شکل کارگر و کارفرما درآمده است .مشخصا این روابط در ابتهدا
ب پیچیدگی امروز نبود و برای دولتها تکلیفی برای دخالت در این نوع از روابط وجود نداشهت و
این خود افراد بودند ک ب تنظیم روابط کار خود می پرداختند .اما تحوالت چند صهد سهال اخیهر،
مقارن با انقالب صنعتی و ایجاد شکاف عمیق طبقاتی میان صاحبان سهرمای که عمهدتا نقهش
کارفرما را بازی میکنند با قشر ضعیف کارگری ،باع شد عدهای از اقتصاددانان و حقوقدانان بر
آن باشند تا ب فکر حل «مشکالت کار» بیافتند .در آغاز اقتصاددانان ب تبعیهت از آدام اسهمیت-
پدر علم اقتصاد  -تمایلی ب دخالت دولت در بازار نداشتند و با مفاهیمی چون «دسهت نهامرئی»

1

ب دنبال پاسخ برای مشکالت کار بودند .گروه دیگر نئوکالسیکها 1بودند ک بر حداقل مداخالت
دولت در بازار تلکید داشتند و فرض را بر رقابتی بودن کامل بازار میدانستند .این نظری تا زمهان
رکود اقت صادی در آمریکا نظری غالب بود اما با بوجهود آمهدن رکهود اقتصهادی ،ناکارآمهدی ایهن
نظری ثابت و ب دنبال آن زمزم هایی مبنی بر دخالت دولت از سوی اقتصاددانان شهنیده شهد .از
آن جمل می توان ب دیدگاه نهادگرایان 3اشاره نمود ک بیان میداشهتند نظهام کاپیتالیسهم دارای
نقایصی است و نئوکالسیکها آن را در نظر نمی گیرنهد .از مههمتهرین ایهن نقهایص ،بیکهاری و
افزایش ساعات کار و کاهش دستمزد و نهایتا شکست بازار و  ...است ک «مشکالت کار» نامیهده
می شوند .اما با گذر زمان و غیرقابل تحمل شدن اوضاع کار و مخصوصا رخ دادن رکود بزرگ در
ده سی میالدی در ایاالت متحده ،ب تدریج از طرفداران عدم دخالت دولت در بازار کاست شهد
5. Invisible hand.
0. New- Classical.
9. Institutionalism.
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و عقالنیت موجود در بین اهل فن ب سمت دخالت دولت گرایش یافت و ایهن امهر نیهز مبهرهن
گشت ک برای حل این مشکالت ب ناچار راه حلهای حقوق و اقتصاد باید توأمان با یکدیگر به
کار گرفت شوند تا بتوانند کارگر بیافتند .اما تا ب امروز هم در خصوص حد و مهرز دخالهت دولهت
میان اندیشمندان اختالف وجود دارد و هر دو دست برای اثبات نظرات خود دالیل ب ظاهر متقنی
ارائ میدهند .واکاوی دقیقتر دالیل طرفین تصویر روشنتری از حدود و ثغور دخالهت دولهت در
حوزه حقوق کار را برای ما ایجاد خواهد کرد.
 .5نگاهی اجمالی به مکاتب نهادگرا و نئوکالسیک
ن هادگرایی یک نوع تجزی و تحلیل اقتصهادی اسهت که نقهش نهادههای اجتمهاعی ،سیاسهی و
اقتصادی را در تعیین وقایع اقتصادی مورد تلکید قرار میدهد .این حرکت از اواخر قرن  53ب ویژه
در میان اقتصا ددانان آمریکایی بروز نمود .این نگرش در عین حال نقدی بر اقتصهاد نئوکالسهیک
است؛ ک ب نظر نهادگرایان ،عناصر و فضاهای غیر اقتصادی ک افراد در آن تصمیم میگیرنهد را
نادیده میگیرد .پایگاه اصلی اقتصاد نهادگرای صنعتی در دانشگاه ویسکانسین بود و جان کهامنز

1

از جمل سردمداران اصلی این تفکر میباشد .این تفکهر از دهه  5392گسهترش یافهت و شهامل
شاخ هایی نو و جدید در اقتصاد نهادگرا بوده ک توسط افرادی چون کهافمن 1رهبهری مهیشهود.
رویکرد اقتصاد نهادگرای صنعتی در قرن بیستم با تلکید بر نقهش قهانون به عنهوان زیهر سهاخت
نهادی اقتصاد و عملکرد اقتصادی نقش مهؤثری در آنچه که به عنهوان جنهبش اول حقهوق و
اقتصاد 3شناخت میشود4؛ داشت .در این میان دو تن از اقتصاددانان معروف ب نهامههای ریچهارد

5. JOHN COMMONS.
0. KAUFMAN.
9. First law and economics movement .
 .9جنبش اول حقوق و اقتصاد یکی از جنبشهای مهم بشمار میآیهد که اصهولاش را در سهال 5222از اقتصهاد اجتمهاعی و
تاریخی الهام گرفت است .این اصول از طریق ایجاد سازمان بینالمللی کار با حوزه حقوق کار پیوند خورده است و علهت ایجهاد
این جنبش ،بحران اقتصادی و اجتماعی از جمل افزایش مشکالت استخدام ،ایجاد اعتصاب و ناسازگاری و ناکارآمدی سهرمای
کار و ب کارگرفتن زنان و کودکان ناشی از ظهور انقالب صنعتی بود ب طوری ک اقتصاددانان و مصهلحان اجتمهاعی معتقهد بودنهد ایهن
بحرانها در بازار کار تهدیدی برای نظام سرمای داری و نظام دموکراتیک آمریکا است .ب خاطر همین جنبشی را در جههت رفهع و خنثهی
کردن این بحرانها آغاز کردند ک جنبش اول حقوق و اقتصاد نام گرفت .برای توضیحات بیشتر نگاه کنید ب :

515

مکاتب اقتصادی و حقوق کار...

فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 76

االی 1و کارتر 1ک پدر جنبش حقوق و اقتصاد نهام گرفتنهد معتقهد بودنهد که حقهوق و اقتصهاد
اشتراکاتی دارند ب طوری ک برای توسع اقتصادی باید بین آن دو هماهنگی ایجاد کرد و باید هر
دو حوزه را ب کار گرفت .عدالت هدف حقوق است و عدالت پیش نیاز و شرب الزم بهرای تحقهق
توسع اقتصادی بشمار میرود.
از سوی دیگر مکتب نئوکالسیک یا مارژینالیسم ،یکی از مکاتب اقتصادی است که باا اایاه قارار
دادن نظریات کالسیک ها ،اقتصاد را از سطح کالن به سطح خارد کیایو ر راتاار اارد ر بنگاا
تولیوی را مورد تجزیه ر تحلیل قرار داد ر نیز هر در طرف عرضه ر تقاضا را در تجزیه ر تحلیال
اقتصادی داخل کرد .رییه اصلی رریکرد نئوکالسیک را بایو در تفکارات اقتصااددانان انگلیسای
جستجو کرد .سابقه این تفکر در اقتصاد کار آمریکا به قرن بیستم بر میگردد بهگونهای که بعاو
از جنگ جهانی درم کیور آمریکا بهعنوان مهو تفکر نئوکالسیک شناخته شو ر بییتر تحقیقات
در این کیور صورت اذیرات .در این رابطه بایو گفته شود که دانیگا شیکاگو بهعنوان اایگاهی
برای این تفکر بود ر در راقع نقش مؤثری در جنبش درم حقوق ر اقتصاد 3داشت 4.ماا در ابتاوا
به رریکرد اقتصاد نئوکالسیک ارداخته ر نظرات ر را حلهای این تفکر را با حقوق کاار ر باازار
کار منطبق میداریم.

Barbara H.Fried, The Progressive Assault On Laissez Faire : Robert Hale And The First Law
and Economics Movement, Harvard University Press Cambridge, Massachusetts London,
England 5332.

5. Ely.
0. Carter.
9. second law and economics movement.
 . 9در مورد جنبش دوم حقوق و اقتصاد باید گفت ک آغاز این جنبش را باید در دانشگاه شیکاگو تحت رهبری  Aaronدر ده
 5392میالدی جستجو کرد .مکتب شیکاگو ک جنبش دوم حقوق و اقتصاد متهلثر از آن اسهت ،تحلیلهی که از اقتصهاد انجهام
میداد ،مبتنی بر پیشبینیهای تجربی و قابل اندازه گیری بود .در واقع این جنبش ،انعکاسی از افکار و نظریات نئوکالسیکهها
بود ک با سوءظن ب دولت مینگریستند و بر این مورد اصرار داشتند ک بازارهها به وسهیل انتخهاب عقالنهی افهراد محافظهت
میشوند و ب طور مشخص میتوان این جبنش را دارای ایدئولوژی فردگرا ب حساب آورد .این جنبش سهعی بهر آن داشهت تها
نشان دهد این نتیج گیریها بیاساس هستند .در حقیقت از نظر این جنبش شکست بازار ناشی از نهادهای قانونی و قهوانین و
جرم و جنایت افراد است .نگاه کنید ب :
E.jan Mackaay, History Of Law And Economics, 5333, University of montral
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 .6مشکالت کار
همانطور ک قبال گفتیم نئوکالسیک ها معتقد بودند ک نباید در بازار کار دخالهت کهرد و بایهد در
آن رقابت آزاد وجود داشت باشد و این بازار نیز مانند بازارهای دیگر باید تابع عرض و تقاضا باشد.
زیرا ،دخالت دولت هزین هایی را ب دنبال دارد و آنها معتقد ب وجود"دست نامرئی"1هستند  1ولی
اقتصاددانان نهادگرا ب دنبال انقالب نهادگرایی 3معتقدند ک در بازار کار یک نیم تاریکی وجهود
دارد ک نئوکالسیکها از آن غافل شدهاند و این نیم تاریک در نظام سرمای داری عبارت است از
افزایش ساعات کار ،کاهش دسهتمزد ،بیکهاری مهزمن ،حهوادم ناشهی از کهار و کهار کودکهان.
نهادگرایان این مشهکالت را تحهت عنهوان "مشهکالت کهار" 4ارائه کردنهد 5.مشهکالت کاار
اصطالحی است که به نوبه خود از قرن بیستم ،با برنامههای کاربردی مختلف ،بهطور گسترد ای

مورد استفاد قرار گراته است 6ر به ررشهای مختلف تعریف شو است از قبیل :مشکل ناشهی
از بهبود شرایط اشتغال طبقات مزد بگیر».

3

5. Invisible Hand.
0. David Robinson, Harlan Yu, William P. Zeller, & Edward W.Felten, Government Data
And The Invisible Hand, Yale Journal Of Law & Technology, Vol. 55, P 512, 0223
 .9بین  51تا  02سال اوایل ده های  5292و  5222و ب وجهود آمهدن مشهکالت و حتهی بحهرانههایی در اوضهاع زنهدگی
اجتماعی-اقتصادی مردم ،ب ویژه در جوامع سرمای داری ،وجود فقر و اختالف طبقاتی ،شهکلگیهری کارتهلهها و تراسهتهها و
حاکمیت آنها بر اقتصاد و اجتماع ،فقدان یک سیستم حمایتی از کارگران و بسیاری از مشکالت دیگر ،همگهی حکایهت از ایهن
امر داشتند ک با وجودی ک حدود یکصد سال از انقالب صنعتی و اجرای راه حلهای کالسیک میگذشهت ،هنهوز بسهیاری از
مشکالت ،حل نشده باقی مانده بود .از همینرو ،زمین های شکلگیری انقالب نهاییگرایی ب وجود آمد (.دادگر ،یداهلل؛ تاریخ
تحوالت اندیشه اقتصادی ،قم ،انتشارات دانشگاه مفید ،5929 ،چ اول( ،ص.)911-912
9. Labor problems.
 .1مشکالت کار چهار محور اصلی دارد:
 .5بیکاری.
 .0دستمزد ناکافی.
 .9تعارض بین مدیریت صنعتی و مدیریت کار.
 .9ناامنی اقتصادی.
گرفت شده از:
http://wiki.answers.com/Q/What_are_the_areas_of_labor_problem
1. "the labor problem." Roberts, Harold Selig. 5339. Roberts' Dictionary of Industrial
Relations. P 921.

9. Adams, Thomas Sewall. 5322. Labor Problems: A Text Book. P 9.
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نهادگرایان ادعا کردهاند ک ما برای ایجاد تعادل نیاز ب "دست مرئی" 1یا همهان مداخله دولهت
داریم .زیرا ،دست مرئی میتواند برای حل مشکالت ،اقداماتی از قبیهل حقهوق کهار ،قراردادههای
جمعی ،بیم تلمین اجتماعی و سیاستهای مناسب پولی و مالیاتی انجام دهد.
 .9توجیه ضرورت تدوین حقوق کار
با اینک در تحقیقاتی ک امروزه صورت گرفت کشورهای ثروتمند در حوزه کار کمتر از کشورهای
فقیر مقرراتگذاری میکنند ،با اینک آنها سیستم امنیت اجتماعی بهتری دارند 1ولی با ایهن حهال
نمیتوان از ضرورت وجود حقوق کار ب سادگی گذشت .برای توجی این ضهرورت به نظهرات دو
تن از اقتصاددانان مشهور اشاره میکنیم .یکی از این اقتصاددانان آدامز است .آدامز3بیشتر مشکل
داخلی یک کشور را در مشکالت کار میداند .او افزایش عدم همهاهنگی در جامعه را در سهاختار
روابط بین کارفرما و کارگران میبیند .چون قراردادهای کار به طهور قابهل مالحظه ای به نفهع
کارفرما منعقد می شوند و وجود دستمزدهای تحمیلی بر کارگران ک ابهزار تولیهد هسهتند و قشهر
عظیمی از جامع را تشکیل میدهند ،اوضاع جامع را بیش از پیش بحرانیتر میکند.
رشد نابرابری و ناامنی و شرایط ناراحتکننده استخدامی یک بیعهدالتی فهردی و اجتمهاعی را در
جامع حاکم میکند .آدامز برای حل این مشکالت راهکارهایی را ارائ میدهد .او ب حقوق اموال
و مالکیت اشاره می کند و معتقد است اگر ما یک نظام حقوقی قوی و شهفاف در زمینه امهوال و
مالکیت داشت باشیم ،می توانیم ب یک تعادل قراردادی بهتهر برسهیم و ایهن تعهادل قهراردادی از
سوءاستفاده کارفرما جلوگیری میکند .در این راستا پنایوتو 4اعتقاد دارد ک نبود تعریهف روشهن و
واضح از حقوق مالکیت و یا تعریفی ناقص از آن ،منجر ب شکست بازار شده و بر استفاده از منابع
و مدیریت آن اثر سوء میگذارد 5.عهالوه بهر ایهن تهدوین قهوانین حمهایتی جدیهد کهار و بهبهود
5. Visible hand.
0. Juan Botero, Simeon Djankov, Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, and Andrei
Shleifer ,The Regulation of Labor, , May 0229.
9. Adams.
9. Penayota.
 .1صمدی ،علی حسین و رنانی ،محسن؛ مفهوم و آثار اقتصادی حقوق مالکیت:رویکرد نهادگرایی ،فصلنام حقوق:
مجل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،دوره  ،92ش  ،525بهار ( ،5923ص .)91
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قراردادهای جمعی از مهمترین راهکارهای دیگری است ک ن تنها رقابت را افزایش میدههد بلکه
موجب تعاون و هماهنگی بیشتر در صنعت شده و عملکرد اقتصادی مطلوبتری را ب دنبال دارد.
«االی» 1اقتصاددان دیگری است ک در کتاب خود تحت عنوان "جنبش کهارگری در آمریکها"

1

بیان میکند وجود انجمنها و اتحادی های تجاری و حقوق کار برای حذف زیانههایی که تهوده
عظیمی از کارگران متحمل میشوند ضروری است و این دیدگاه ک میگوید پیشرفت و حمایهت
از رقابت آزاد در بازار کار موجب باال رفتن مزایا و منافع کارگران میشود ،دیدگاه غلطی است.
االی دو دلیل برای رد این استدالل غلط بیان میکند:
 .5او برخالف نئوکالسیکها ک میگویند بازار یک میدان بازی است و در آن کارگران
میتوانند آزادان از طریق فعالیتهای فردیشان ،اهداف خود را ب پیش ببرند ،معتقد است
نابرابری اقتصادی ،اجتماعی و قانونی رضایت و مطلوبیت را ب نفع کارفرماها سوق میدهد
و برای انبوه کارگران ب خاطر فرار از یک زندگی مشقتبار ،دستمزد کم و شغلهای سخت
و در نتیج "نبود برابری واقعی بین دو طرف در قرارداد کار و تعیین یکطرف قیمت و
اوضاع و احوال دیگر کار" ،دشواری و مشکالتی را ایجاد میکند .بیعدالتی ،محدودیتها و
بد رفتاری در روشهای استخدام و روابط کار منجر ب افزایش هزین های اقتصادی و
اجتماعی از قبیل غیبت بیشتر ،تالش کار کمتر ،اعتصابهای بیشتر و اتالف منابع انسانی
میشود ک حقوق کار میتواند این هزین ها را کاهش دهد.
 .0االی دیدگاه نئوکالسیکها مبنی بر اینک باید کار را شبی کاالها و اجناس دیگر در نظر
گرفت و آن را تابع رقابت آزاد عرض و تقاضا دانست رد میکند .او استدالل میکند ک کار
را نمی توان یک کاال فرض کرد و تابع عرض و تقاضا دانست؛ زیرا ،در کار مجموع ای از
عوامل انسانی دخالت دارند .تغییر و نوسان در دستمزدها و شغلها ،در کارگران احساس
ناامنی ،تضعیف روحی و انگیزه و احساس مخالفتآمیز نسبت ب کارفرمایان ایجاد میکند و
هم اینها کارایی و هماهنگی در کارگاه را کمتر میکند .از اینرو ،رقابت آزاد میتواند در
بازار کار بیثباتی ایجاد کند .تغییر و نوسان در عرض و تقاضا میتواند کاالیی را از بازار
حذف کند ولی کارگر نمیتواند از بازار حذف شود چون جزئی از چرخ تولید است .از سوی
دیگر رقابت شدیدی بین کارگران مخصوصا بچ ها و زنانی ک برای افزایش درآمد پدر و

5. Ely.
0. The labor movement in America (5221).
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شوهرشان در جستجوی کار هستند ،وجود دارد ب طوری ک آنها مجبور میشوند ب کار
1
کردن خود در شرایط سخت ادام دهند.
 .6آثار اقتصادی حقوق کار
حقوق کار آشکارا عرص دخالهت و تهلثیر عوامهل مختلهف حقهوقی ،اقتصهادی ،سیاسهی ،دینهی،
ایدیولوژیک و اجتماعی بوده است و شاید این امر یکی از بهترین نمون هایی باشهد که ضهرورت
اقتصادی و اجتماعی نگریستن ب حقوق کار را توجی میکند .حقوق کار آثار اقتصادی و اجتماعی
زیادی دارد ک باع میشود ب ضرورت وجود آن پی ببریم:
 6.5جبران زیان کارگران:

یعنی پرداختهای مالی از سوی کارفرما از یک صندوق مالی ب کارگرانی ک به خهاطر حهوادم
ناشی از کارگاه،کارشان را از دست داده اند .از منظر نهادگرایان رقابهت تنظهیم نشهده در بازارکهار
منجر ب صدمات بیش از حد میشود؛ زیهرا ،از یهک طهرف کهارگران اطالعهات ضهعیفی دربهاره
خطرات ناشی از کار دارند و اغلب شغلهای ناامن ب آنها تحمیل میشود و آنهها نیهز نسهبت به
شرایط ناامن تحمیل شده ب خاطر ترس از اخراج ب کارفرما اعتراض نمیکننهد .از طهرف دیگهر
کارفرماها انگیزه کمی برای سرمای گذاری در زمین ایمنی دارند چون کارفرما مهیدانهد کهارگران
بیکار مشتاقی وجود دارند ک میتوانند جایگزین افراد مجروح شوند .حقوق کهار بها ملهزم کهردن
کارفرما ب پرداخت خسارات ناشی از کار ب کارگر باع شده اسهت که کارفرمها انگیهزه زیهادی
نسبت ب بهبود ایمنی پیدا کند و هزین حوادم ناشی از کار ب جای آنک ب کارگر ،خهانوادهههای
آنها و یا جامع تحمیل شود و انتقال یابد ،ب عنوان جزئی از هزینه نههایی تولیهد در نظهر گرفته
میشود .جبران خسارات ناشی از کار ب کارگرانی ک ب خهاطر حادثه کارگهاه نمهیتواننهد حتهی
فعالیتهای زندگی خود را انجام دهند ،کمک اقتصادی زیادی میکند .در نتیج حقهوق کهار ههم
کارایی ایجاد کرده و هم عدالت را اجرا میکند.

5. Professor Bruce E. Kaufman, op.cit, p.91.
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 6.6تعیین حداقل دستمزد قانونی:
حداقل دستمزد قانونی یعنی اینک قانون این امر را ممنوع کرد است که کارارمایان ،کارمنوان ر

یا کارگران را کمتر از حواقل دستمزد ساعتی ،ررزانه ر یا ماهانه استخوام کننو .بیش از  ٪16از
کیورها به نوعی قانون حواقل دستمزد دارنو 1.بهطور مثال حهداقل دسهتمزد قاانونی در ایااتت

متحو  ،نخستین بار در سراسر کیور در سال  1133اعالم شو 1.ب ایهن ترتیهب تعیهین حهداقل
دستمزد در بازار کار از ندادن دستمزد و یا پرداخت دستمزد کم از سوی کارفرما جلوگیری کرده و
عامل بی ثباتی را در پرداخت دستمزد حتی در طول بحران اقتصادی و کسادی بازار از بین میبرد.
این تعیین حداقل دستمزد ب کاهش نابرابری درآمد ،افزایش درآمد خهانواده و افهزایش تقاضها در
اقتصاد کمک کرده و کارگران را تا حدود زیادی از استثمار و تبعیس نجات میدهد ک این موارد
در مجموع موجب جلب مردم ب بازار کار و استخدام مشروع میشود.

3

 6.9اتحادیههای کارگری:

یک تعریف مشترکی از اتحادی کارگری وجود دارد و آن همکاری کارگران با هم برای چان زنهی
جمعی بها کارفرمهایشهان در مهورد شهرایط و ضهوابط اسهتخدامی اسهت .در تحلیهل اقتصهادی
اتحادی های کارگری ،چهار نکت قابل توج است .5 :اتحادی های کارگری ب عنوان عامل حداکثر
رساننده (منافع کارگران) هستند .0 .عاملی هستند برای حل اختالفات از طریق اعتصاب و داوری
 .9عاملی هستند ک بر دستمزد کارگران تلثیر میگذارد .9 .تعیین عضویت اتحادی  4.پهس وجهود
اتحادی های کارگری برای حمایت از منافع کارگر از جمل دستمزد (که کهارگر به آن وابسهتگی

5. FLSA Minimum Wage Law in History. Posted on December 2, 0252 by Michael Lore,
http://www.overtime-flsa.com/flsa-minimum-wage-law-in-history.
0. Sanjiv Sachdev (0229). Raising the rate: An evaluation of the uprating mechanism for the
minimum wage. Employee Relations.

 .9باید ب این نکت نیز توج کرد ک با توج ب رابط مستقیم بین عرض نیروی کهار و سهطح دسهتمزد ،منحنهی عرضه کهار صهعودی
است .زیرا ،با فرض ثبات سایر شرایط ،افزایش دستمزد باع جذب افراد بیشتری ب کار میشود ،اما در دستمزد پایین نیروی کهار تمایهل
بشتری ب استراحت و فراغت دارد .دادگر ،یداهلل و تیمور ،رحمانی؛ مبانی و اصول علم اقتصاد :کلیاتی از اقتصـاد بـرای همـه،
مؤسس بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمی قم) ،قم ،5932،ص 993و.912
9. Henry s.farber , Notes on the economics of labor unions ,working paper 910, princeton
university,industrial relation section,may 0225.
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شدیدی دارد) ضروری است .حتی در برخی از کشورها آرایی وجود دارد ک بر وجود این اتحادیه
تلکید میکنند.

1

 6.6تحقق رفاه اجتماعی:

رفاه اجتماعی مفهومی است ک گرچ واضح است ،اما اجماع بر تعریهف آن وجهود نهدارد و قابهل
تعبیر و تفسیر موسع و مضیق در موارد مختلف است 1.فهروش کاالههای زیهاد بها قیمهت پهایین
(قیمتگذاری تهاجمی و دامپینگ) هم برای تولیدکننده و هم برای مصرفکننهده سهودآور اسهت
ولی منافع کارگر همچنان اندش است .صاحبنظران معتقدند ک بیتوجهی ب منافع کهارگران در
جوامع صنعتی و کارگری ،باع عدم دلسوزی و بیرغبتی آنان ب کار شده و بر روند رشهد تولیهد
کاال و سرمای تلثیر میگذارد 3.تحقق منافع کارگران 4در گرو این است ک ما کارگر را به عنهوان
عاملی از عوامل تولید در نظر بگیریم.
 .1بررسی کارکرد نظریه نهادگرایان و نئوکالسیکها در بازار
نهادگرایان برخالف نئوکالسیکها ،ساختار نظام سرمای داری را غیرعادالن مهیداننهد و بهر ایهن
باورند ک ب دلیل عدم تناسب گستردهای ک میان وضعیت کارگران در مقابل کارفرمایهان وجهود
دارد باید دید عمیقتر و واقعیتری نسبت ب رابط استخدامی داشت باشیم .بر اساس این دیدگاه،
کارگران ب طور طبیعی از کار سخت و تعهد دوری میکنند و کارفرمایهان نیهز به دلیهل داشهتن

 .5دشواری های موجود در روابط کار در جامع صنعتی آمریکا و رکودهای اقتصادی سبب شد ک بسیاری از آرای دیوان آمریکا
ب پروندههای اختالف های بین کارفرما و کارگر اختصاص یابد .در این آرا و اندیش های قضایی ،بر این حق کارگران که آنهها
بتوانند گرد هم درآیند و برای منافع خود در چان زنی مشترش و مستمر در برابر کارفرمایان بایستند و از حق عادالن خود دفهاع
کنند ،مهر تلیید زدهاند .نگاه کنید ب  :علیزاده ،عبدالرضا؛ رویکردی جامعـه شـناختی بـه حقـوق کـار ایـران ،مجله
اندیش های حقوقی ،سال دوم ،ش ششم ،بهار و تابستان  ،5929ص.02
 .0ب طور مثال اتحادی بینالمللی تلمین اجتماعی ،رفاه اجتماعی را اینگون تعریف میکند" :نظهامی که به منظهور خهدمت و
کمک ب افراد ب وجود می آید تا سالمت ،زندگی بهتر و موجبات روابط مناسبتری را برای پیشرفت استعدادها ،قابلیتهها و
تواناییهای انسان فراهم سازد .یزدانی ،فرشید؛ مفاهیم بنیادی در مباحث رفاه اجتمـاعی (سیاسـت اجتمـاعی،
حمایت اجتماعی ،رفاه و تأمین اجتماعی) ،مجل رفاه اجتماعی ،پاییز ،5920ش  ،52ص.11
 .9علیزاده ،عبدالرضا؛ پیشین ،ص .03
 . 9منظور از منافع کارگران همان دستمزد خوب ،ساعات کار و شرایط کاری معقول و در نتیجه یهک زنهدگی کهاری رضهایت
بخش است.
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کارگرانی ک احساس مسئولیت ندارند ،سود کمی را تجرب کردهاند .بر همین اسهاس کارفرمایهان
نیز مقررات سختتری در محیط کار برای ایجاد نظم ،وضع میکنند ک ایهن امهر موجهب ایجهاد
شرایط دوقطبی میشود ک دو طرف ،همدیگر را ب چشم رقیب نگاه میکنند .درست است که از
این منظر روابط استخدامی در نظام سرمای داری اکثرا ب صورت باخت-باخت اسهت امها برخهی از
شرکتها هستند ک قادرند از طریق نگاه رو ب جلوی مدیریتی و با استفاده از تکنیکهایی ماننهد
( 1HRMسیستم مدیریت منابع انسانی) 1و وجود یک محیط اقتصادی مناسب ب وضهعیت بهرد-
برد برسند .با بررسی عملی بازار ،متوج خواهیم شد ک بنگهاهههایی که از سیسهتمههای نهوین
مدیریتی مانند  3HPWSاستفاده میکنند ،ب طور واضحی بازدهی و عملکرد مالی بهتری دارنهد.
البت باید یادآور شد ک این شرکتها در میان انبوهی از شرکتههای دیگهر که ایهنگونه اداره
نمیشوند کم هستند و تحقیقات نیز نشان داده است ک تعداد کمی از بنگاهها ب صورت HPWS

اداره میشوند؛ زیرا ،ثابت قدم ماندن در این راه بسیار مشکل است .در این نوع از مهدیریت سهعی
بر آن است تا تمامی کارکنان در امور بنگاه مشارکت داشهت باشهند ،سیسهتم مهدیریتی از حالهت
امری خارج شود و کارکنان در اداره شرکت سهیم باشند 4.برای اینک یک شرکت سود ده باشهد،
مستلزم همکاری متقابل فی مابین دو عنصر سرمای و کار است؛ ب این صهورت که کهارگران از
امنیت شغلی برخوردار باشند و در عوض ب سختی برای کارفرما کار کنند و ب او وفادار بماننهد و
کارفرمایان نیز ب قول خود پایبند بمانند و در شرایط سخت ،امنیت کارگران خود را با اقهداماتی از
قبیل تعدیل نیرو و کاهش دستمزد و ب کارگیری نظام مدیریتی خشن ب مخاطره نیندازند.
نهادگرایان صنعتی بزرگترین ضعف نظام سرمای داری را بیکاری افراد واجد شرایط کار میدانند.
حتی شاید بتوان گفت ک بیکاری وسیل ای ارزان قیمت برای برقراری نظم و انضباب در کار است
و ذات نظام سرمای داری در پی این است ک میلیونها نفر بیکار باشند تا بدبختی آنها برای افهراد
شاغل ،انگیزهای باشد تا ب خاطر ترس از بیکاری مجبور شوند ب کار در شرایط غیر منصفان تن
5. Human Resource Management System.
 .0استراتژی حاکم برای مدیریت منابع انسانی از طریق ب کارگیری فناوری اطالعات ،برای اطالعات بیشتر نگاه کنید ب :
Thomas,kochan, Restoring Trust in the Human Resource Management Profession, MIT 0229.
9. high performance work system.
9. Tomer, John F. 0229, Understanding High Performance Work Systems: The Joint
Contribution of Economics and Human Resource Management, p. 13.
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در دهند .این همان نکت اساسی است ک نئوکالسیکها آن را مغفول گذاشت اند و منحنی عرض
و تقاضا را کامال منعطف در نظر گرفت اند؛ ب این معنا ک نئوکالسیکها و طرفداران جنبش دوم
حقوق و اقتصاد فرض را بر این گذاشت اند ک کارگران میتوانند بدون هیچگون هزین و مشکلی،
یک شغل را ترش کنند و ب شغلی دیگر با همان میزان دستمزد در بنگاهی دیگر مشغول ب کهار
شوند .ب همین جهت آنها همیش بازار کار را در حالت تعهادل فهرض مهیکننهد و فقهط بیکهاری
اصطکاکی 1و زود گذر را ب رسمیت میشناسند 1.اما با نگاهی ب بازارهای کار در تمام جههان در
نیم قرن اخیر در مییابیم ک همواره میلیونها نفر جستجوکننده کار مازاد در برابر عرضه شهغل
وجود داشت است و همیش تقاضای کار بیشتر از عرض کار بوده است .همچنین نئوکالسهیکهها
اعتقاد دارند ک نیروهای موجود در بازار آزاد ب طور خودکار ،مسائلی مانند شیوههای تبعهیسآمیهز
استخدام ک متلثر از تعصب و یا غرضورزی است را از بین میبرد .ایهن نظریه که به نظریه
ادعای «عدم تبعیس» 3مشهور است ،با موارد نقس متعددی مواج شده است؛ از جمل اینکه در
بههازار آزاد و غیرکههارگری آمریکهها در دوران قبههل از «برنام ه جدیههد» ،4تبعههیس گسههتردهای در
دستمزدها و در توسع و آموزش وجود داشت است .ب عنوان مثال ن فقط در جامع کارگری بلک
حتی در مدارس پزشکی و تجارت آمریکا در سالهای  5392نیز ب وضوح میتوان دید که ایهن
مدارس در ثبت نام خود از خهط مشهیههای نهژادی و مهذهبی و جنسهیتی پیهروی مهیکردنهد.

5

نئوکالسیکها اعتقاد داشتند ک ب طور مثال اگر زنان ب مدارس حرف ای نمیروند ،ب این دلیهل
است ک ب طور اختیاری این تصمیم را گرفت اند .نئوکالسیکها این واقعیت را مغفول گذاشت انهد
 .5الزم ب ذکر است ک بیکاری اصطکاکی ،قسمی از بیکاری است ک ناشی از پویاییهای اقتصاد است .در این نهوع بیکهاری،
گرچ برای افراد جویای کار ،شغلی وجود دارد ،اما ب دلیل آنک ب نظر فرد ،در شلن وی نیست ،از پذیرش آن اجتناب مهیکنهد.
لذا مدت زمانی ک افراد در نتیج تعویس شغل بیکار و یا در جستجوی کار جدید هستند ،را بیکاری اصطکاکی مینامند .نگهاه
کنید ب  :قرهباغیان ،مرتضی؛ فرهنگ اقتصاد و بازرگانی ،تهران ،رسا ،5991 ،چ دوم ،ص.201
0. Gregory De Walque , Olivier Pierrard, Henri R. Sneessens, Rafael Wouters, 0223
Sequential Bargaining in a New-Keynesian Model with Frictional Unemployment and Wage
Negotiation.
9. Arrow, Kenneth5395 , The Theory of Discrimination , Harvard University , p559.

 :NEW DEAl .9برنام ای ک پرزیدنت روزولت برای نجات ایاالت متحده از رکود ده سی ارائ داد .برای اطالعات بیشهتر
نگاه کنید ب :
Harold L. Cole and Lee E. Ohanian, 0225, New Deal Policies and the Persistence of the Great
Depression:A General Equilibrium Analysis.
1. Epstein, Cynthia. 5325. Women in Law. New York: Basic Books, p.99.
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ک انتخاب این زنان بر اساس هزین فرصتی شکل میگیرد ک آن هزین فرصت ،معلول قیمتها
در بازار است و خود این قیمتها نیز ب دلیل ذات منحرف و مردساالر حکومت و بازار اسهت که
ایجاد میشود و این ذات مذکور ک منجر ب ایجاد شرایط غیرمنصفان برای زنان میشود ،آنها را
مجبور ب انصراف از رفتن ب این مدارس میکند .ب همین جهت اسهت که نههادگرایی صهنعتی
قائل ب دخالت در تنظیم بازار است تا در اثر این تنظیمات ،هم کهارگران در وضهعیتی منطقهی و
متعادل حضور داشت باشند.
ریش های عملی شدن نهادگرایی صنعتی را باید در «برنام جدید» پرزیدنت روزولت جستجو کرد
ک با استفاده از این دیدگاه و با استفاده از قانون کهار و بوجهود آوردن اتحادیه هها و بکهار بهردن
راهحل هایی مانند تعیین حداقل دستمزد ب حل بحران بوجود آمده در آمریکا پرداخت.
استفاده از قواعدی برای تنظیم روابط کار و اتحادی های کارگری نیهز در ایهران نیهز مسهبوق به
سابق است و در دورههای مختلف نیز نشان هایی از دخالت دولت در امور کهارگری و کارفرمهایی
دیده میشود .ب عنوان مثال در زمان شاه عباس ،کارگران و هنرمندان برای تمهام عمهر در دربهار
استخدام می شدند و ب هنگام پیری و ناتوانی حقهوق ایهام اشهتغال خهود را بهدون کهم و کاسهت
دریافت میکردند .شکی نیست ک این وضع فقط در اصهفهان و شههرهای بهزرگ دیگهر بهود و
عمومیت نداشت 1.همچنین در خصوص تعیین حداقل دستمزد نیز کریم خان زند قواعهدی وضهع
کرده بود و دستور داده بود عالوه بر تثبیت قیمت کاالها ،دستمزد چنان تعیین شود ک کارگر به
راحتی بتواند از عهده معیشت خود برآید 1.اولین فرمانی ک ب طور جامع حاوی قهوانین مهدونی در
خصوص کار بود ،در تاریخ  5920/3/59توسط والی کرمان و بلوچستان درباره کهارگران قالیبهاف
صادر شد .در این فرمان از کار  2ساعت  ،تعطیالت رسمی هفتگی ،سن کارگران ،منع کارگاهههای
مختلط و مجازات کارفرمایان متخلف صحبت شده است.

3

با اینک ب نظر میرسد در کشور ما دخالت دولت در حقوق کار امری کامال بدیهی است امها ایهن
دخالتها در غرب و ب خصوص آمریکا با چالشها و انتقادهای زیادی روب رو شده است .منتقهدان
 .5سلیمان فام ،محمد علی؛ تاریخچه حقوق کار در ایران،
http://www.mehre99.blogfa.com/page/gvanin9.aspx

 .0همان.
 .9عراقی ،عزت اهلل؛ حقوق کار( ،)5انتشارات سمت ،تهران ،چ نهم ،5929،ص .99
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محافظ کار  /نئولیبرال نهادگرایان صنعتی «برنام جدید» را امری کامال اشتباه مهیداننهد زیهرا،
معتقدند آن برنام باع شد ک شرکتهای آمریکایی غیررقابتی شوند و آنچ واقعا آمریکا ب آن
نیاز دارد کار بیشتر و دست برداشتن از حقوق انعطافناپذیر و مذاکرات دست جمعی اسهت .بعهدها
این انتقهادات به واسهط اقتصهاددانانی ماننهد ادوارد پرسهکات( 1برنهده جهایزه نوبهل اقتصهاد در
سال ) 5333نیز مورد حمایت واقع شد .این اقتصاددانان استدالل کردند ک رکود بزرگ آمریکا به
دلیل اقتصاد آزاد و نبود قوانین تنظیمگر بوجود نیامده است بلک دقیقا برعکس؛ این رکود نتیجه
عملکرد قانون کار و اتحادی های کارگری و مداخل غیرعقالیی دولت در اقتصاد کالن بوده است.
آنها ادعا میکنند ک «ضعف سیاستگذاری کار باع تبدیل شدن رکود نسبتا مالیم به رکهودی
عمیق و طوالنی شده است 1.مطابق این تفسیر دلیل افزایش بیکاری غیرداوطلبان  ،قیمت بهاالی
نیروی کار و در نتیج افزایش عرض نسبت ب تقاضا است .در حقیقت نیهروی کهار بهدون شهغل
مانند کاالیی است ک ب دلیل قیمت باال ،بدون مشتری مانده و راه حل بدیهی این مشهکل ایهن
است ک نرخ دستمزد را کاهش دهیم تا نیروی کار ارزان قیمت ب اندازه کافی وجود داشت باشهد
و کارفرمایان بتوانند ب استخدام آنان بپردازند .در پاسخ ب این امر ک ایهن کهار موجهب کهاهش
دستمزدها میشود و تا آنجا پیش میرود ک زندگی برای کارگران غیرقابل تحمل میشهود ،ادعها
میکنند ک بازار یک فرایند خود اصالحگر دارد ک از طریق آن از سهقوب دسهتمزدها جلهوگیری
میکند و در واقع بدتر شدن رکود را نتیج ایجاد حداقل دستمزد و قوانین مربوب کار میدانند.
این ادعاها با نواقص عدیدهای روب رو هستند .اول اینک در نیم اول رکود بهزرگ ،قهانون کهار و
اتحادی های کارگری حضور بسیار کمرنگی در صحن اجتماع داشت اند .ب طور مثال در سهالی که
رکود آغاز شد ،آمریکا حتی فاقد قانون فدرال منع کار کودکان بود (این قانون در سهال  5392به
همراه حداقل دستمزد ب تصویب رسید) .در مورد اتحادی های کارگری نیز ،تهراکم آنهها در سهال
 5399تنها ده درصد بود و تقریبا عمده تولید کاال ب وسیل بازار آزاد صورت میگرفت و اتحادی ها
در آن نقش چندانی نداشتند .در خصوص تعیین حداقل دستمزد نیز باید توج داشت که از زمهان

5. Edward Prescott.
0. Chari V., Patrick Kehoe, and Ellen McGrattan. 0229. “Accounting for the Great
Depression,” 09Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review. P 09.
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شروع رکود بزرگ تا زمان شروع «برنام جدید» ،دستمزدها یک چههارم کهاهش یافته بودنهد و
حداقل دستمزد نیز در این قانون بسیار منعطف در نظر گرفت شده بود.
نکت ظریفی ک نهادگرایان صنعتی ب آن توج نمودهاند این است ک رقابت شدید میان بنگاههها
بدون دخالت دولت میتواند برای اقتصاد زیانبار باشد؛ ب این نحو ک بنگاهها در اثهر رقابهت به
دنبال کم کردن هزین های خود هستند و اولین هزین ای ک مبهادرت به کهاهش آن مهیکننهد،
دستمزدها هستند .این کاهش دستمزد منجر ب کاهش نقدینگی در جامع میشود و خود این امر
نیز باع ایجاد رکود یا تشدید آن میشود .از این نکت نیز نباید غافهل بهود که تئهوری عرضه
نیروی کار ب صورت «کینکِد» 1است .این تئوری بیان میدارد ک اگر یک شخص یا بنگاه قیمت
کاال یا خدمات خود را کهاهش دههد الزامها باعه افهزایش فروشهش نخواههد شهد زیهرا ،دیگهر
عرض کنندگان نیز مبادرت ب کاهش قیمتهای خود میکنند .همین مورد نیز در خصوص نیروی
کار صادق است ب این معنی ک اگر متقاضیان نیروی کار ب کاهش قیمهت مهزد دریهافتی خهود
اقدام کنند ،این امر الزاما منجر ب افزایش میزان استخدام نخواهد شد زیهرا ،افهراد دیگهر نیهز به
همین امر مبادرت میورزند و کاهش دستمزدها باع کم شدن درآمهد خهانوار شهده و در نتیجه
موجب تنزل قدرت فیزیکی نیروی کار میشود و سرمای نیروی انسانی را زائل میکند.

1

تمام استداللهایی ک بیان شد مربوب ب سالهای  5392و رکود بزرگ بود اما حال به تحلیهل
بیکاری گسترده در دوران رکود مربوط ب سالهای  0229تا  0252میپردازیم .نهادگرایان بعد از
«برنام جدید» س هدف عمده را دنبال میکردند ک عبارت بودند از اصالح و رفع شکست بازار،
ایجاد توازن میان نهادهای حکومتی و در نهایت کاهش بیکاری ک در رسیدن ب این اهداف به
موفقیتی نسبی دست یافتند .بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا با اسهتفاده از سیاسهتههای پهولی و
مالی و با الهام از مبانی اقتصاد کالن کینزی 3توانست شرایط اشتغال و رشهد اقتصهادی را بهبهود
ببخشد .رشد اقتصادی در سالهای  5392ب بعد چشمگیر بود و این باع شد ک بهازار کهار به
اشتغال کامل نزدیک شود .وقتی شرایط واقعی بازار ب اشتغال کامل نزدیک مهیشهود بها تئهوری
5. Kinked.
0. Kalai,Ehud and satterthwait, mark.5321.The kinked demand curve , facilitating practices
and oligopolistic competition.p. 90.
9. Keynes.
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نئوکالسیکها ک بازار را رقابتی کامل در نظر میگیرند ،همخوانی بیشتری پیدا مهیکنهد و نظهر
این دست از اقتصاددانها در خصوص قانون کار و اتحادی های کارگری متناسبتر خواهد بود .ب
این معنی ک در یک اقتصاد با شرایط اشتغال کامل ،کارگران نیاز چندانی ب حمایهت قهانون کهار
ندارند .در این شرایط اتحادی های کارگری تبدیل ب سگهای محافظ شکست خورده خواهند شد
و منبعی انحصاری در تعیین دستمزد خواهند بود .در اینجا است ک مردم ب اتحادی هها و قهوانین
ب چشم یک عنصر محدودکننده و بی ارزش ک فقط باع افزایش هزین ها است ،نگاه خواهنهد
کرد .قوانین کار و مذاکرات دست جمعهی در میهزان عرضه و تقاضها و سهاختار بهازار کهار تهلثیر
میگذارند اما در یک اقتصاد با اشتغال کامل ،عوامل فوقالذکر منجهر به انحصهاری شهدن دسهتمزد و
مزایا توسط آنها میشود و همچنین افزایش تورم را در پی خواهند داشت و ب طور کلی میتهوان گفهت
ک مشکل اصلی این است ک آیا بر اساس هزین  -فایده وجود این عناصر الزم است یا خیر.

1

تراکم اتحادی ها در بخش خصوصی اقتصاد آمریکا نیز در طول سالها کاهش یافت اسهت تها به
آنجا ک در سال  0252ب کمتر از هشت درصد رسید 1.این کاهش تراکم اتحادی ها ،عکسالعملی
است در برابر باال رفتن هزین این اتحادی ها و رقابت شدید با شرکتهایی ک فاقد اتحادیه ههای
کارگری هستند و همچنین در رقابت با شرکتههای خهارجی ماننهد شهرکتههای چینهی که از
استانداردهای کار پایین تری برخوردار هستند .این اتحادی ها هزین هها را بهاال مهیبرنهد و باعه
میشوند ک شرکتهای عضو در آن سهم خود در بازار را از دست دهند.
عالوه بر کاهش اتحادی های کارگری در آمریکا ،قوانین کار نیهز در بعضهی مهوارد نسهخ شهد .از
طرفی قراردادهای انعطافپذیری مانند قرارداد اشتغال موقهت نیهز ایجهاد شهد .تمهام ایهن مهوارد
همزمان با آغاز روند جهانیسازی ک از اوایل  5322سرعت گرفت بود ،صورت گرفت و بازار کهار
را ب یک بازار رقابتی تمام عیار تبدیل کرد .این موارد دقیقا همان چیزی بود ک نئوکالسیکها و
پیروان جنبش دوم حقوق و اقتصاد آن را مناسب میدانستند و از آن حمایت میکردند امها نتیجه
همان شد ک نهادگرایان پیشبینی میکردند و آن عبارت بود از ظههور دوبهاره نهابرابری قهدرت
مذاکره برای کارگر ان بخش متوسط جامع  .کارگران ب دلیل رقابت شهدید در بازارههای جههانی
5. Mitchell, Daniel. 5322. Unions, Wages, and Inflation. Washington: Brookings.
0. Hirsch, Barry, and David Macpherson. 0255. Union Coverage and Data Book, Washington:
BNA.
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قدرت چان زنی خود را از دست دادند و این کارگران فاقد اتحادی  ،همواره در رقابهت بها کهارگران
چینی و هندی ک دستمزد ب مراتب کمتری میگرفتند ،قرار گرفتند و عهالوه بهر ایهن نهابرابری
«یوان چین» در برابر دالر ک ب جنگ ارزی چین معروف شد ،مزید بر علت بود ک اگر کارگران
آمریکایی شغل خود را با شرایط ناعادالنه قبهول نکننهد همهان کهار ناعادالنه را ههم از دسهت
میدهند .از جهتی دیگر ب دلیل اینکه نظهام آمریکها نظهام سهرمای داری اسهت ،کارفرمایهان و
ثروتمندان با البیهای گس ترده ساختار حکومت را ب نفع خود منحرف کردند و ب کاهش قهدرت
اتحادی های کارگری مبادرت ورزیدند.
یکی از مواردی ک ب ضرر کارگران آمریکایی تمام شد ،اجازه زندگی ب مههاجران غیرقهانونی در
مقیاسی عظیم و دیگری پول کم ارزش چینی بود ک باع شد سود صاحبان سرمای نسهبت به
دستمزدها افزایش داشت باشد 1.بر این اساس دستمزد و درآمد خانوارهها بهرای طبقه متوسهط و
طبق کارگر در آمریکا با رکود مواج شهد و بسهیاری از سهودهای تولیهد شهده توسهط نهادههای
اقتصادی ب جیب شرکتها و حقهوق بگیهران بها درآمهد بهاال رفهت و توزیهع درآمهد به صهورت
ناعادالن ای ب نفع ثروتمندان صورت گرفت 1.کاهش درآمد بخش متوسط باع کاهش تقاضای
کل در جامع میشود و این امر بیکاری را تشدید میکند و ممکن است در بدترین حالهت منجهر
ب رکود اقتصادی شود .ب این ترتیب همیش وجود اتحادی های کارگری و قوانین کهار بهرای به
تعادل رساندن وضعیت اقتصادی جامع الزم و ضروری ب نظر میرسد.
در خصوص حقوق کار در ایران ،بررسی سیر طهوالنی تهدوین مقهررات کهار در نظهام جمههوری
اسالمی ایران این نکت را بر ما روشن میسازد ک شناخت درست یک موضوع تا چ حد میتواند
در تشخیص حکمی ک بر آن موضوع حمل میشود مؤثر باشد .ب عنوان مثال اگر فقیههی روابهط
کار را ناشی از قرارداد دانست ،بالطبع نمیتواند مداخل دولت در این روابط را جایز بداند ولهی اگهر
روابط کار را در قالب حقوق عمومی مالحظ کرد و ب نقشی ک دولتها در عصر حاضر در زمین
حمایت از کارگران بر عهده گرفت اند توج نمود ،ب ناچار باید بپذیرد ک دولهت در جههت تهلمین

5. Hamermesh, Daniel. 5339. Labor Demand. Princeton: Princeton University Press. 0223.
0. Economic Policy Institute. 0255. The State of Working America, Washington: Economic
Policy Institute.
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حقوق کارگران در روابط کار مداخل کند 1.در ایران تها قبهل از سهال  5920قهانونی در خصهوص
حقوق کار تصویب نشده بود و بالطبع سازمانی ب عنوان اتحادی های کارگری نیهز وجهود نداشهت
است .البت ب صورت جست و گریخت حمایتهایی صورت گرفت .ب عنهوان مثهال در زمهان شهاه
عباس کبیر ،قوانین واحد برای صنوف مختلف تنظیم شد و از صاحبان پیش و حرف حمایت شهد.
شاه رئیسان اصناف را انتخاب میکرد و هر پیش وری با پرداخت مبلغی ب رئیس صنف ،اجازه کار
میگرفت و برای تلسیس کارگاه بایستی ب نوعی حدود صنفی دیگران را رعایت مهیکهرد 1.ایهن
موارد یا عمومیت نداشتند یا ب صورت موقت صورت میگرفت است و ب دلیل نفوذ گسهترده فقه
در حقوق ایران باید روابط کارگری و کارفرمایی را تا قبل از تصویب قانون کار به صهورت عقهود
معینی مانند اجاره اشخاص یا جعال ک در فق آمده تفسیر کرد .درست است ک در فق هیچکدام
از مالحظاتی ک در نظری نئوکالسیکها صورت گرفت  ،در نظر گرفت نشده است اما شکل و نوع
روابط در آن بسیار شبی همان چیزی است ک نئوکالسیکها میخواستند .ب این معنهی که نه
هیچ اتحادی ای برای کارگران در نظر گرفت شده بود و ن حمایهتههای دیگهر از قبیهل حهداقل
دستمزد و حق مرخصی و  ...ب رسمیت شناخت شده بود .در این عقود نیز موضوع محوری فقهط
حقالزحم است و ب سایر ابعاد و حمایتهای ممکهن نپرداخته اسهت و اصهل آزادی قهراردادی
مبنای قراردادهای کار بود اما ب قول پل دوران« :اگر تساوی حقوق با تسهاوی اقتصهادی همهراه
نباشد ،معنایی نخواهد داشت» 3و در مورد حقوق کار این عدم تعادل ،بدیهی است .بعد از نهضهت
مشروطیت کم کم حقوق کارگر و لزوم حمایت از آن بیشتر مورد توج قرار گرفت .از جمل مهواد
قانون مشروطیت ،آزادی بیان (اصل )02آزادی اتحادی ها و انجمنها (اصل  )05بود و ب اینسان
بنیادی قانونی برای فعالیتهای کارگری پدید آمد و حتی اتحادی ههای کهارگری ماننهد اتحادیه
کارگران چاپخان های تهران و رشت نیز تشکیل شد .همانطور ک میدانیم یکی از مهواردی که
نهادگرایان ب آن تلکید کردند وجود اتحادی ههای کهارگری اسهت .زیهرا ،معتقدنهد اگهر خواسهت
کارگران ب صورت جمعی باشد اثر بخشی بیشتری دارد و این امر در حقوق کار ما نیز وجهود دارد.
 .5شفیعی سروستانی ،ابهراهیم؛ فقه و قانونگذاری :آسیبشناسی قانونگـذاری در نظـام جمهـوری اسـالمی
ایران ،قم ،کتاب ط  ،5925،ص .522
 .0همان.
 .9دوران و ژوسو؛ حقوق کار ،ج  ،5ش .95
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ب هرحال ب نظر میرسد از زمان پهلوی ب بعد ،ایران همواره دارای حقوق کار بوده است هرچند
ک در اوایل انقالب حقوق کار با مقاومت برخی فقها روب رو گشت اما ضرورت وجود حقوق کار و
همچنین گرایش کلی قانون اساسی سال  5919ب سمت نظام سوسیالیستی ک ب دخالت هرچه
بیشتر دولت در امور اقتصادی ب دیده مثبت مینگریست ،موجب ب تصویب رسیدن قانون کار در
سال  5913توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید .ب این ترتیهب اگهر بخهواهیم وضهعیت
بازار کا ر و کارگران را از دیدگاه نئوکالسیک و نههادگرایی مهورد تحلیهل اقتصهادی قهرار بهدهیم
خهواهیم دیهد که در ایهران نظریهات نهههادگرایی غالهب اسههت .زیهرا ،قهانونگههذار مها بههرخالف
نئوکالسیکها آزادی قراردادی را چندان در زمین قراردادهای کار رعایت نمیکنهد و قراردادههای
کار بیشتر شبی فرمهایی آماده و اجباری با کمترین انعطاف مهیباشهند و قهوانینی تحهت عنهوان
حقوق کار بر روابط کارگر و کارفرما حاکم است .ب عنوان مثال میتهوان اقهدامات قهانونگهذار در
خصوص حداقل دستمزد ک باید با توج ب تورم تعیین بشود و یا اینکه کارفرمها حهق پرداخهت
حقوق کارگر را ب صورت غیرنقدی در کمتر از حداقل ندارد ،اشاره کرد .همچنهین قهانونگهذار بها
مفاهیم و راهکارهای جدیدی مانند مزد منعطف نیز آشنا است و قرار بر این بود که مهزد کهارگر
براساس کارایی و بهره وری کارگر پرداخت گردد ک این امر با مخالفت جامعه کهارگری روبه رو
گردید ک شاید دلیل اصلی آن سوءظن کارگران نسبت ب تشخیص دقیق بهرهوری و سوءاستفاده
کارفرما از این موضوع است .همچنین در سیستم تعیهین دسهتمزد منطعهف ،حهداقل دسهتمزد بها
مذاکره جمعی تعیین می شود و با توج ب حجم بیکاران در ایران ممکن است این امر ب اسهتثمار
آنها بیانجامد .با توج ب موارد گفت شده میتوان این گون ارزیابی کرد ک نظام حقوق کار ایهران
ب ویژه تا دو ده اول بعد از انقالب ،همگام با تحوالت جهانی بوده و بیشهتر به سهمت دخالهت
دولت گرایش داشت است و نظریات نئوکالسیک ها جایگاه چندانی در نظام حقوقی ایران نداشهت
و دولت همواره در اقتصاد و حقوق مداخل گر بوده است .لیکن این تحلیل در خصوص ده سهوم
بعد از انقالب ب لحاظ تغییرات بنیادی رویکرد اقتصادی در کشور دستخوش تحول شده است.
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نتیجهگیری
با توج ب جمیع جهات می توان گفهت از یهک دیهدگاه ،بازارههای کهار بسهیار رقهابتی هسهتند و
شیوههای استخدامی معموال سازگاری مناسبی با هزین های زیربنایی و محدودیتهای بازار دارند
و دخالتهای دولت معموال ناکارآمد هستند .ایهن دیهدگاه در دوره پهس از جنهگ جههانی دوم در
نظریات اقتصاددانان نئوکالسیک و طرفداران موج دوم حقوق و اقتصاد در دانشگاه شیکاگو تبلور
یافت .نتیج این دیدگاه منجر ب این میشود که در بیشهتر موضهوعات حقهوق کهار و مقهررات
استخدامی باید ب حداقلها اکتفا کرد و تنها زمانی دولت حق دخالت در بازار را دارد ک مدارش و
شواهد شکست بازار کامال مشهود باشد و از این مطمئن باشند ک دیگر راهکارهای موجود بهرای
نجات بازار کار غیر قابل اعمال هستند.
دیدگاه دیگر ک مربوب ب نهادگرایان صنعتی و طرفداران جنبش اول حقوق و اقتصاد است (ک
در اوایل قرن بیستم در دانشگاه ویسکانسین متولد شد) ک بازارهای کار اعم از داخلی و خهارجی
را ناقص و دارای ساختار نامتعادلی میدانند .از اینرو ،نهادگرایهان معتقدنهد که گهرایش عناصهر
مربوب ب کار از جمل دستمزدها و شرایط کار و شیوههای مدیریت استخدامی بالهذات به سهمت
ناکارآمدی و بیعدالتی در حرکت هستند و همواره باید تالش کرد ک از این انحهراف جلهوگیری شهود.
عالوه بر این اگر حتی بازار بتواند بشدت هم رقابتی شود باز هم این امر نامطلوب است زیرا ،این رقابت
ب روابط و منافع کارگران و همچنین ب امنیت و پیشرفتهای شغلی آنها صدم میزند.
از سوی دیگر نئوکالسیک ها و پیروان جنبش دوم حقوق و اقتصاد بر این اعتقاد هستند ک دست
نامرئی معروف آدام اسمیت ،رابط استخدامی را ب سمت تعادل ههدایت مهیکنهد و قراردادههای
استخدامی ک خصوصی منعقد میشوند را ب طهور تقریبهی کهارآ و مهؤثر مهیداننهد و وضهعیت را
ب صورت برد-برد در نظر میگیرند و ب همین علت دیگر ارزشی برای قانون کار و اتحادیه ههای
کارگری قائل نیستند .در مقابل نهادگرایان صنعتی بر این باور هستند ک نتیج گیری فوق کهامال
غلط است زیرا ،اساسا در تئوریهای فوقالذکر از طبیعت کار بشر ک منحصر ب فرد است غفلهت
شده است و عنصر «کار» را مانند کاالیی بیجان در نظر گرفت اند .ب نظر میرسد ک کهار یهک
عنصر خاص باشد و این هم ب دلیل وجود انسان در دو طرف آن است.
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با این توصیفات ب نظر میرسد ک وضهعیت کهار در نظهام سهرمای داری را مهیتهوان به وسهیل
برنام های مکمل قانون کار و بیم های تلمین اجتماعی و ایجهاد مهذاکرات دسهت جمعهی بهبهود
بخشید .ب طور کلی باید گفت وجود انحصهار در بهازار امهری واقعهی اسهت و بهدون قهانون کهار،
اتحادی های کارگری و برنام های امنیت اجتماعی هزین بر اسهت و حتهی ممکهن اسهت موجهب
ناکارآمدی اقتصادی شود زیرا ،این حقوق کهار اسهت که حهدود و ثغهور را مشهخص مهیکنهد و
منضبطکننده سایر عناصر تنظیمگر بازار میباشد.
نهادگرایان اعتقاد دارند ک فرض "رقابتی بودن بازار" ک از طرف نئوکالسیکهها و طهرفداران
جبنش دوم حقوق و اقتصاد مطرح میشود کمی مغرضان است و دلیل آنها برای ارائ این فهرض
غیر واقعی این است ک آنها ب دنبال کم کردن هزین ها و جلهب منهافع کارفرمایهان هسهتند .در
مقابل مخالفان قانون کار استدالل میکنند ک اصل بر برائت آنها است و نهادگرایان را دعوت ب
آوردن دلیل برای اثبات ادعای خود میکنند .در این خصوص دیمیتز نظری مغالط نیروانا 1را بیان
کرد .مطابق مغالط نیروانا ،1نئوکالسیکها ب جای استفاده از عناصر واقعی برای ارزیابی دیهدگاه
خود ،از بهترین و ایدهآلترین بازارها و قراردادها و عناصر استفاده میکنند و ب همین دلیهل ههم
ب نتایجی ب دور از واقعیت میرسند .در پایان میتوان نتیجه گرفهت که نهادگرایهان بهرخالف
نئوکالسیکها ب دنبال الگویی واقعیتر از بازار هستند تها بها آن قهانون کهار و بازارههای کهار را
ارزیابی کنند.

5. Demsetz, Harold. 5313. “Information and Efficiency: Another View point,” 50Journal of
Law andEconomics 5-00.
 .0مغالط نیروانا :مقایس مسائل و موارد واقعی و عینی با موارد و مسائل غیرواقعی ک ب صورت ایدهآل در نظر گرفت شده است.
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