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  دهيچک
هرچنـد در قـانون . شـودیدر جامعـه مـ یت شـغلیو محدود ییگراعواملی است که سبب انحصاراز  »یچند شغل« ةدیپد

و  ،ک سـویـن اصـل از یکردن ا ییدر خصوص اجرا يجدّ يقانون عاد فقداناما  منع کرده،کار از این  گذارقانونی، اساس
 یشـرع ۀادلـ که رجوع به مستندات وروآنش آن در جامعه شده است. از یافزا بسبگر، ید ياز سو هاي بسیاروجود استثنا

ت ید تـا مشـروعشو ین منظر، بررسیموضوع از ارسد به نظر می ياست، ضرور یاسالم ين در جمهوریاز منابع وضع قوان
منـع  ی،نـید يهـاهدگاه آموزین است که از دایانگر ین پژوهش بیا يهاافتهی یت آن مشخص شود. بررسیم مشروعا عدی
گـران، ید ين بردن فرصت کار برای، از بيجاد مزاحمت کاریگران، ایمثل، تضاد با حقوق د یل شرعیبه دال »یچند شغل«

کار، نقـض  در يور، کاهش بهرهيش ساعات کاریجامعه، افزاعات در بردن توقّ در جامعه و باال يورزاشاعه حرص و طمع
  ست.هاب قانون منع چند شغلهیبر تصو يدین امر مؤیها قابل اثبات است که او تعارض نقش يکاریش بیقانون، افزا

  .جامعه، اشتغال، قانون، حقوق، شغل ها:کلیدواژه
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  مقدمه
م شود تا همه بتواننـد از یافراد تقس ۀن همیمنابع بها و ن است که فرصتیا ی،از ملزومات عدالت اجتماع

دن بـه یرسـ يافـراد بـرا ۀهاست کـه همـن فرصتیاجملۀ  به شغل مناسب از یابیدست .آنها استفاده کنند
مـانع  يتـا حـد یچنـد شـغل ةدیوجود پد ،ریاخ ۀاج دارند. اما در چند دهیبه آن احت ،خود يهايازمندین

از مسـائل مبـتال بـه جامعـه  یکـی »یچند شـغل« ةدیشده است. پدوبشان طلافراد به شغل م ۀهم یابیدست
 ی، از سـويدر قانون اساسوضوع ن می. اشودمشاهده مین اقشار جامعه یش در بیکه امروزه کم و ب است
لـل عبـه  ،از اقشـار گونـاگون يهمچنـان افـراد ،قرار گرفته اسـت. امـا در جامعـهمطمح نظر  گذارقانون

 ين امـر مجلـس شـورایانـد و همـآورده يرو کـارن یـبه ا ي،ازمندیاعم از حرص و طمع و ن اوت،متف
 ،نیده بپـردازد. بنـابرایـن پدیـدر خصوص ا یب قانونیو تصو ینیآن داشته است که به بازب را بر یاسالم
ا موضوع پرداختـه شـود تـگوناگون این  يهاکردن آن، ضرورت دارد به جنبه ییوضع قانون و اجرابراي 
. ضرورت پـرداختن بـه برانگیزدن را توجه مسئوال يشترین قانون با دقت و توجه بیت ایت و حقانیشفاف

 ت، بـاالیمثل کاهش جمع یامروزه مشکالت فراوان يکاریبعضل شود که میم یاز آنجا ناش وضوعن میا
ن یـجامعه به بـار آورده اسـت. ا يل خانواده، کمبود درآمد و فقر را برایتشکترس از ا یبردن سن ازدواج 

از  یکـی. دهـدرا نشـان می »يکـاریب«و  »یچنـد شـغل« ةدیـن پدیروشـن بـو  یناگسستن ۀرابطموضوع 
 یشـرع ۀدست آوردن ادلـه کمتر به آن توجه شده است ب »یچند شغل«ة دیکه در خصوص پد ییهاجنبه

 کننـدةنییمثمرثمـر و تب قطعـاً یشرع ین امر از منظر مبانیاست. پرداختن به اوضوع ن میا يو مستندساز
 یو حقـوق یفقهـ ۀده اسـت ادلـکر ین پژوهش سعیارو، ازاین. استفقه و حقوق  له درئن مسیگاه ایجا

چـه  ،د که از منظر شرع مقـدس و قـانونهن سؤال پاسخ دید و به ابررسی کن را» یچند شغل«ة دیمنع پد
  دارد؟وجود بودن ت چند شغله یعدم مشروع بر منع و یللع

  »يچند شغل« ةديف پديتعر
مجموعـه  :شغل عبارت است از« د:یگویم »شغل«ف یدر خصوص تعر» يکشور استخدام«قانون  7 هماد
کشـور ی و اسـتخدام يامـور ادار مرتبط، مستمر و مشخص که از طرف سازمان يهاتیف و مسئولیوظا

  .»شودیواحد شناخته م عنوانبه
 منظـور از« )1373(» ک شـغلیـش از یب يت تصدیممنوع«قانون  ةواحد ماده 2ن طبق تبصره یهمچن

وقـت تمـام طوربـهکه  یا پستیو  ا شغلی یمربوط به پست سازمان ف مستمریوظاشغل عبارت است از: 
  .»شودیانجام م
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 ،م کنـدین چنـد شـغل تقسـیخود را بـ يساعات کار ،فر در طول روزنک ینکه یا یعنی »چند شغله«
ز به اشـتغال در کـار ین نیمع ينکه در خارج از ساعات کاریا ای ،از چند شغل کسب درآمد کند ياگونهبه

شـتر مـورد ین خصـوص بیـد. آنچه امروزه در اماین راه کسب درآمد نیبپردازد و از ا يگریا کار دیخود 
قابـل نـاگون گو يهاکه از جنبهبوده  یدولت يهادر حوزهگوناگون  يهافرد به شغل یابیمناقشه است دست

 ةمنع جواز اشتغال افراد در چند شغل، در حـوز یشده است مبان یسع ،ن پژوهشیاما در ا .است یبررس
  شود.بررسی ن یر قوانیو سا یفقه، قانون اساس

  يشرع يمبان منظر از »يچند شغل« ةديپدبودن  مشروعنا
  ورزي و باال بردن انتظارات مردم. ترويج حرص و طمع۱

ن یکننـد. امـا چنـیممطرح  »یچند شغل« ةدیآوردن به پد يروبراي است که  یللعاز  یکیکمبود درآمد 
ن یـا دراشتن جلـوگیري شـود د به چند شغلهمۀ افراد آوردن  يرواز اگر ؛ زیرا ستیدرست ن یهیتوج

و  چشـم اثـر گـر دریکننـد و دیکسـب مـ یکسـانیط یشـرا ،بـه درآمـد یابیافراد در دست ۀهم ،صورت
  .خواهد بوداد نیمصرف ز همچشمی،

 خـدا اگـر )؛27ي: (شـور» الْأَرْض فِی لَبَغَوْا لِعِبادِهِ الرِّزْقَ اللَّهُ بَسَطَ لَوْوَ«د: یفرمایم بارهاینقرآن در  یۀآ
 کـهگونـه آن بنـدگان بر را روزى خداوند اگر :یعنى .کنندمى فساد زمین در کند افزون را بندگانش روزى

 بـر و، پرداختنـدمی همچشمى و چشمه ب و ،شمردندمی سبک را خدا نعمت دادمی گسترش خواهندمی
 کوشـیدند،می یکدیگر بر پیروزى براى و، داشتندمی روا ستم زمین روى در و، جستندمی برترى یکدیگر

 کـه سـتمىگویـد: می »الْـأَرْضِ فِی لَبَغَوْا«دربارة  عباسابن .رفتندمی بیرون الهى طاعت از ،وسیله بدین و
 پـس و شدند،می فراتر موقعیتى خواستار ،به موقعیتى رسیدن از پس که بود این کردندمی زمین روى در
 يهـاپوشاك ،یک پوشاك بافتن از پس و خواستند،می دیگرى مرکب ،سوارى مرکب به یک دسترسى از

 ).46، ص9، ج1372، ی(طبرس خواستندمی دیگرى
ازات یـهـا و امتتیـبـه موقع یابیدسـتموضـوع اسـت کـه  ایـن اثباتبارز  يهااز نمونه یکیه ین آیا

بـه  یابیدستها، نهمونن ین ایتراز مهم یکو ید وشمین حرص و طمع در جامعه فتباال رگوناگون موجب 
  و طمع در جامعه است.رص ن حفتاز باال ر ايهنشان ،آشکارا طوربهچند شغل است که 

 آدمـى کـه حقاً )؛7و6: (علق» اسْتَغْنى رَآهُ أَنْ لَیَطْغى الْإِنْسانَ إِنَّ« د:یفرمایگر مید یۀخداوند متعال در آ
  ».بیند نیازبى را خویشتن که هرگاه کند،مى نافرمانى
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» نگاه نکـن توست از باالتر آنکه بهو  کن نگاهخود  از ترینیپا به«د: یفرمایم امام صادق یتیدر روا
د یـبا ،شـود کـه مسـلمانان در کسـب درآمـدیت استفاده میروان یاز ا .)218، ص1، جق1411، ی(بحران

و بـاال رفـتن  ین امـر سـبب شـکاف طبقـاتیـن جامعه توجه کننـد تـا اادستان و محرومنییشه به پایهم
بـراي  »یچند شغل« ةدیپد يش به سویگرا :توان گفتیم ،مذکورنکات انتظارات مردم نشود. با توجه به 

ز یـک چیـانسـان  يازمنـدین ،نیشود. بنابراین میزم يو ستم در رو یفروشموجب فخر ،ش درآمدیافزا
اسـت  يازیـنیدارد. بـیک سطح تعادل نگه میدر  اوشه یاست که هم یاسالم يهاموافق آموزه و یعیطب

که دارد قانع باشـد  ید به شغلیهرکس با ،نیشود. بنابراین میزم يخدا در رو یان و نافرمانیکه سبب طغ
سـوي  ازگـران شـدن یدکـار و مـانع چند شـغلی آوردن به  يرد که رویگران نگیاشتغال را از د ۀنیو زم

  است.نهی شده شارع مقدس 
نتـان ید تـا دیباشـ ا قانعیاندك مال دن هب« د:یفرمایم ،ایدر خصوص قناعت به مال دن ضرت علیح

  .)393، ص1366، ی آمديمی(تم» گرداندیا او را قانع میاست که اندك دن یمؤمن کس. سالم بماند
 حقـوق کـه ن باشدیا ةدهندنشان دوم شغل به آوردن يممکن است روکه  گفتاین را هم باید البته 

 عـام و نییپـا يهـاهیـالسخن دربـارة  نیا .کندینم را یزندگ مخارج و خرج کفاف اول شغل يایمزا و
بلکـه بـه  ،ازیـن سـر از نهکه  یدولت رانیمد یبعض و آزاد بازار دارانهیسرما جامعه درست است، نه دربارة

  .آورندبه مشاغل دوم و چندم روي میگر یل دیدال مثل حرص و طمع و شهرت و یللع

  عدالتي و جلوگيري از حقوق ديگران. به وجود آمدن بي۲

ت نکـردن عـدالت اسـت. خداونـد یـرعا ی،اسالم ۀدر جامع »یچند شغل« ةدیپد يهاگر از آفتید یکی
 فرمـان مـن بـه و )؛15ي: (شـور» بَیْنَکُمُ لِأَعْدِلَ أُمِرْتُوَ« د: بگویفرمایم حضرت رسول اکرممتعال به 

  .»کنم رفتار عدالت به شما میان در که اندداده
 بـه حضـرت علـی کند. رسول خدادر ذیل این آیه، این روایت را ذکر می طبرسیمرحوم 

کننده بخلى اسـت کـه دهنده. سه چیز هالكچیز نجات کننده است و سهسه چیز هالك«فرماید: می
مطیع آن شوند، و هوسى است که از آن پیروى کنند، و اعجاب مرد نسبت به خویشتن. و سه چیـز 

دهنده ترس از خداست در آشکار و نهان و اعتدال در فقـر و تـوانگرى، و عـدالت در حـال نجات
  ».و خشنودى خشم

ت یـد رعایـنکـه عـدالت بایا یکی :شودیدو نکته استفاده م »یچند شغل« ةدیپدبارة ت درین روایاز ا
آورنـد. یمـ يشتر به شـغل دوم رویاز مردم به خاطر درآمد ب يادیز ةامروزه عد .در زمان فقر یحت ،شود
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ک شـغل هـم یـ يو ضرور یزندگ یۀاول يازهاین نیتأم يبرا یگر حتید ياکه عدهاست  یدر صورتاین 
 ةدیـش بـه پدیگرا ،از معضالت جامعه است یکی يکاریکه بحال حاضر، مثل  یطیشرا يندارند. پس برا

از دارنـدگان دو شـغل  اياست که عـده یگر بخل و طمعید ۀاست. نکت یعدالتیبارز ب ۀنمون یچند شغل
ن بـرود تـا ید از بـیـبا یاسـالم ۀر جامعـاست که د یل اخالقیاز رذا یکین صفت یبه آن مبتال هستند. ا

 يورزحـرص و طمـع«د: یـفرمایمـ ید. حضرت علـیوجود آه ز بیگران نید يکار و اشتغال برا ۀنیزم
  .)295، ص1366(تمیمى آمدى، » سازدیم یانسان را خوار و بدبخت و شق

بـا  .)297ص(همـان، » دن اسـتیـطمع ورز يشه شر و بدیر«د: یفرمایگر مید يدر جاآن حضرت 
کـه  یاز عـوامل یکـیشـود. یو فقر م يحرص و طمع سبب شر، بد :د گفتیبا ،دهسیات ریتوجه به روا

 ياز فقهـا یکـیاست.  »ییچند شغل« ةدیشود پدیوجود آمدن حرص و طمع در وجود انسان مه سبب ب
پسـت و  10افـراد  یبرخـ یگـاه ،اجتمـاع ۀدر صحن« د:یگویم »یچند شغل« ةدیمعاصر در خصوص پد

اي نکـه عـدهیل ایـاما به دل ،ه دارندیالت عالیتحص یجوانان .کار هستندیباي عده ،و در مقابل ،شغل دارند
گونـه نیا .تواند باشدمی زیاز چند چ یله ناشئن مسیا. اندکار ماندهیباند، را اشغال کردهها مشاغل و پست

د یـآمـی شماربهن صفات یاز تکبر است و از بدتر ین امر ناشیم که ایق هستیتنها ما ال :ندیگومی ایافراد 
طمـع و ، ز حـرصیـله نئن مسـیـگـر اید أمنشـ .ل از درگـاه خـدا رانـده شـدین دلیز به همیطان نیو ش

 یل اخالقـیـن رذایز از بـدترین امر نیو ا ،خودش باشد يمنافع برا ۀخواهد هممی است که یانحصارطلب
  ).1390، يرازی(مکارم ش» است

مـانع مـؤمن  یهر مـؤمن«د: یفرمایگران میاز حقوق دت انعمدر خصوص م امام صادق ی،تیدر روا
بـر آن عمـل  يگرینکه دیا ایاو قادر بر آن است و که ، در حالیاز داردیکه به آن ن يزیشود در چ يگرید

 يهـازده و دسـترتیـدگان حیاه و دیس ةامت او را با چهریخداوند در روز ق قادر باشد و او مانع گردد
انـت یکه به خـدا و رسـول خـدا خن است آنی. آنگاه خطاب خواهد شد: اکندمحشور میبسته به گردن 

  .)367، ص2، جق1407 (کلینى،» برندبشود او را به آتش یدستور داده م سپسکرده است. 
شـدن اج و مـانع یـاحت قیاز مصـاد یکـی مطلق آمده است. قطعـاً طوربه، ثیدر حد »حاجت« ۀکلم

مثل به انحصار در آوردن امـوال و منـابع در دسـت  ياگونهبه یکار و اشتغال است. هرکس ،از آن يگرید
ن یـمشـمول ا ،نیقیگران به اشتغال شود به ید یمانع دسترس گوناگون،دست گرفتن مشاغل ه ا بیخود و 

شـود و ون مشـاهده میهاي گونـاگشکلبه  يامروز ۀدر جامع ،وضوحبه هانمونهن یت خواهد شد. ایروا
  ازمند نظارت دولت است.یناین 
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 یکـیچند شغل  يتصدچون اما  ،ندارد یبر منع چند شغل یت داللتین روایا :ممکن است گفته شود
داللـت  ،داده شـدهبـه آن عذاب  ةز وعدیت نیروا يگران است و در انتهایبارز منع حقوق د يهااز نمونه
  نامشروع است.نکه چند شغله بودن یدارد بر ا

عـز و جـل پانصـد  يهر کس حق مؤمنى را حبس کند، خدا ،اى یونس«د: یفرمایگر مید یتیدر روا
اى از جانـب دارد، تا عرق (یا خون) او بـه راه افتـد، و نـدا دهنـدهسال او را بر سر دو پا ایستاده نگاه مى

 .امـوال خـویش) را نـداده اسـتدهد: این است آن ظالمى که حق خدا (سهم بندگان خدا از خدا ندا مى
» رسـد او را در آتـش افکننـدآنگـاه فرمـان مـى .کننـدتوبیخ مىصورت  همینبه سپس او را چهل روز 

ت یـز هماننـد روایـت نین روایا .)788ص، 18، جق1406، یض کاشانیف ؛381ص، 1، ج1362، صدوق(
انگر نامشـروع ین امر بیداده که اعذاب  ةوعد کنندهمنع يکرده و برا یگران نهیاز حبس کردن حق د، قبل

  .هستز یگران نیحبس کردن حقوق د ۀچند شغل به واسط يبودن تصد
دارنـد. حضـرت  يشـتریشوند حرص بیمنع ماز آن که  يزیچبه نسبتشه یها همانسان ی،کل طوربه

 ص ،1382(پاینـده، » زاد بر چیزى که از آن منـع شـده سـخت حـریص اسـتآدمی«د: یفرمایم یعل
 ۀجـاد عـدالت در جامعـیا و »یچنـد شـغل« ةدیـمثل پد ي،ن مواردین بردن چنیاز ب يبرا ،نیبنابرا .)268

جاد کنـد. یافراد جامعه ا ۀن ببرد و عدالت را به نفع همیرا از ب يانحصارگر يهانهید زمیبا دولت ی،اسالم
از  يزاریـاسـالم خـالص، بن خطـوط و حـدود یـیتب يبرا ،خود به مأمون ۀاز نامی در قسمت امام رضا

و امکانـات را  یامـوال عمـوم کـهی کسـان«د: یفرماین اسالم دانسته، میانحصارطلبان در اموال را جزو د
 ).126، ص 2ج، ق1378 ،صدوق(» دهندیبه خود اختصاص م ،کانشان خواستهیخود و نزد يبرا

ـان قلمـداد کـرده، خودداري از انحصارطلبی را جـزو کمتـرین حقـوق متقابـل افـرا امام صادق ـا ایم د ب
ـار خـود حق مؤمن بر برادر ایمانی«فرماید: می ـاز دارد، در انحص اش آن است که چیزي را که او بیشتر بـه آن نی

ـارگري و بی). چند شـغله بـودن یکـی از نمونـه8 ، ص1 ، ج1362 (صدوق،» نگیرد ـارز انحص عـدالتی هاي ب
  گوید:در توصیه به این امر می امام خمینیشود. می» چند شغلی«است. انحصارگري منجر به پدیدة 

کـه از  ید کسانییاخطار نما یها و ادارات دولتخانهع وزارتیالزم است به جم ،رینخست وز يجناب آقا
ا نصب و عزل اشخاص به مراکز مربوطـه یاشخاص و  یۀتوص ينجانب هستند و برایا يا اقرباین و یمنسوب

گونـه نیحق دخالت در ا مطلقاً کانیو نزد نیب اثر ندهند. منسوبیبه آنان ترت ،چ وجهیکنند، به هیمراجعه م
  .)365، ص6، ج1379 ،ینیخمموسوي امور را ندارند (

اگر بر اجتماع حکومت نکنـد،  »عدالت« ن است که این مقیاسایامرى که نباید از آن غفلت شود ، نیبنابرا
هـا اى چندان نخواهد داشت و در جاناقدامات دیگر، همه کارهایى سطحى و ظاهرى خواهد بود و فایده
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زنده ماندن احکام است، پـس اگـر  ۀمای عدالت زیرا فقط اجراى ؛نفوذ نخواهد کرد، و دوام نخواهد یافت
هاى مستولى بر اجتماع در دست یافتن به هـر از گروه از استکبار اقتصادى و مستکبران جلوگیرى نشود، و

استضعاف و ناکامى کنده نشـود،  ۀخواهند با محروم کردن دیگران، جلوگیرى به عمل نیاید، و ریشچه مى
اسـالمى  ۀو به محرومان براى باز پس گرفتن حقوق و کرامت خویش مددى قاطع و عملى نرسـد، جامعـ

  .)690، ص6ج، 1380ن، و دیگرا ساخته نخواهد شد (حکیمى

  وري در کار و تضييع حقوق ديگران. کم شدن بهره۳

ـار اسـت» چند شغلی«هاي پدیدة یکی دیگر از آفت ـایین آوردن کیفیـت و کمیـت در ک  حضـرت علـی. پ
  ).521، ص1387البالغه، (نهج» گرددکارهاي گوناگون بپردازد خوار شده، پیروز نمیهرکس به «فرماید: می

هـا بگرایـد عشـق و عالقـه، او را تنهـا و خـوار کسـی کـه بـه متفاوت« د:یـفرمایگر میت دیدر روا
  .)202، صق1404، یهایش به ناکامى انجامد) (ابن شعبه حرانجویی(تدبیر و چاره »گذاردمی

دارد: عشـق و عالقـه بـه در بـر را ذیل ـ آثار منفی مزبور دو شغله بودن ـ بر اساس دو حدیث 
» ناگریزانـه« ۀصمیمانه با کار و ابـزار و محـیط کـار، یـک رابطـ ۀبرد. به جاي رابطمیکار را از بین 

فرسـاید. د و تـن را مییـآکسالت روانـی و افسـردگی میگردد. کار فاقد نشاط می. شودبرقرار می
، دوگـانگی مسـئولیت. آوردتـابی و گالیـه و نالیـدن از زنـدگی بـه بـار مـیو بـی» ضـجر«حالت 

دوگـانگی و  ،دوگـانگی اهتمـام ،دوگـانگی محـیط کـار، و دوگانگی رابطه بـا ابـزار دوگانگی ابزار
تلخ کردن زندگی و به اضطراب کشـانیدن جریـان زیسـتی،  ةعالوبهمدها اکاري همه این پی ۀاندیش

  ).406، ص1379(رضوي، خالف اصول ایمنی و منشأ حادثه هستند بر
بـازى کارى، دغـلیانت به ملت، و رسواترین دغلخ ،خیانت ترینبزرگ«د: یفرمایم یحضرت عل
حفـظ ضـرورت بـارة ن سـخن حضـرت دریـهرچنـد ا .)363، ص1387البالغـه، نهج» (با امامان اسـت

شـود. یت محسوب مین روایانت به ملت شود مصداق بارز ایکه سبب خ ياما هر کار ،آمده يدارامانت
ت کـار نسـبت بـه خـدمت یـفین آمدن کییدر عمل و پا یمنجر به سست »یچند شغل« ةدیاگر پد ،نیبنابرا

 ییهـاتیت مسـئولجهـد در یو هرکس با است یاسالم ۀانت به جامعین خیترن خود بزرگیمردم شود ا
 باشد. گوپاسخرد به مردم و جامعه یگیکه بر عهده م
  گوید:کند و میداند و همۀ اقشار را به پرکاري دعوت میکاري را خیانت به مملکت میکم امام خمینی

اسـت،  يکاردر ادارات کم :شودیم که گفته مینیبین ما ماآل. ف مختلف دارندیاقشار مختلف از مردم تکال
 ،اد بکنندین است که کار را زین وقت ااست. اآل یک مملکتیانت به ین خیا .است يکارها کمدر کارخانه

  .		نه کار را کسر کنند...

۱۲۴     ۱۳۹۳، بهار و تابستان ۵، سال سوم، شماره دوم، پياپي  

  :کندیم یداند که در کارها سستیم یضد انقالب را کسایشان 
 يکـاریدر آن کـار ب ،کند یدر آن کار سست ،مشغول هست ياست که به آن کار یضد انقالب کس امروز
ن ضـربه اسـت بـه یکنند که ا یر بار شانه خالیاز ز ،کنند يکاررا که آنها کم یا وادار کند اشخاصیکند 

کارهـا را  یانسـان ۀفین وظآم که با یما احساس کن را یوجدان یاسالم ۀفیک وظید یکشور خودشان.... با
  .)550ص، 9جو  1ص ،12ج ؛316، ص7، ج1379 ،ینیخمموسوي ( میخوب انجام ده

کاري و سستی در کار داللت دارد، وقوع ایـن امـر در پدیـدة واضح، بر کم طوربهراحل  هاي امامفرمایش
کاري امـروزه در از حساسیت بیشري برخوردار است و باید به آن توجه شود. سستی و کم» چند شغلی«

 طوربـه) 141استثنا شدن این مشاغل در قانون اساسـی (اصـل  سبببهمراکز آموزشی، علمی، و پزشکی 
تـرین عوامـل کـه یکـی از مهماندیشـی شـود؛ چراقوع است. در این خصوص، باید چارهناگهانی قابل و

اند که اگر این افراد وقت پیشرفت و ترقی در هر جامعه استادان، معلمان، پژوهشگران و محققان آن جامعه
  را داشت.آزاد و فراغت کافی براي آموزش نداشته باشند نباید انتظار پیشرفت و باال بردن کیفیت آموزشی 

  . افزايش ساعات کاري و به وجود آمدن خستگي جسمي و روحي۴

 آخـرتش بـراي را دنیایش یا ،دنیا براي را دینش که کسی نیست ما از« ند:یفرمایامام معصوم در روایتی م
 نیسـت سـزاوار عاقـل بـراي«د: یـفرمایگـر مـید یتیدر روا .)76، ص17ج ق،1409، ی(عامل »کند ترك

و سـاعتى بپردازد، ساعتى که در آن با پروردگارش راز و نیاز  صورت: سه در مگر ،شود يکار اندردست
، 100جق، 1403 (مجلسـى،» بپـردازدحـالل ی لـذتبه و ساعتى که  ،که در آن معاش خود را اصالح کند

، عبـادت يرا بـرا یقسـمت: کننـد يبنـدمیرا تقسـ د زمان خودیافراد با ،ثین دو حدیبر اساس ا .)12ص
ت را به سـه ین روایاز محققان ا ياریش. بسیخو یشخص يکارها يرا برا یو قسمت ،کار يرا برا یقسمت

هـم هشـت  یاسـتاندارد جهـان کار اند که امروزه ساعتم کردهیتقس يقسمت هشت ساعته در امور فرد
و  واداشـته مشـقت تحمل به را خود که افرادي بساچه«د: یفرمایم یاست. حضرت عل ساعت در روز

 کـار و کسـب در کـه افـرادي بساچه و ،اندکرده تحمل را محرومیت) نیافته نجات فقر از( ،حال عین در
  .)81، ص5ج ،ق1407 (کلینى، »اندشده برخوردار ،دهنمو شانیاري روزگار و کرده پیشه رويمیانه

 یـیبـه سـتوه آ کـه از آن ياریابـد از کـار بسـیکـه ادامـه  یکـار انـدک« :فرمایدنیز می البالغهنهجدر 
  .)499ص ،1387 البالغه،نهج» (است ترکنندهدواریام

  :دیآیدست مه ب ذیلنکات  »یچند شغل« ةدیات گفته شده در خصوص پدیروا اساسبر 
در  یشـفتگآ و یو جسـم یروحـ یوجـود آمـدن خسـتگه سبب ب ،»یچند شغل« ةدیش به پدیگرا. الف

  شود.یکارها م
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  برسد. یخانوادگ و ی، شخصینیشود انسان نتواند به امور دیسبب م ،»یچند شغل« ةدیش به پدیگرا .ب
ک کـار یـبلکـه  ،اد شـودیـاد سبب درآمد زیست که کار زین نچنیشه یهم ی،نید يهاآموزه بر اساس .ج

چنـد « ةدیـش بـه پدیپـس گـرا شـود.یش درآمد مـیسبب افزاصحت عمل، و مداوم همراه با  ثابت
  تواند مؤثر واقع شود. ینم ،گذاردیکه بر فرد م ی،با توجه به اثرات جانب »یشغل
 یبـا مبـان تنهانـهقرارد دهـد  شغل خود را فراتر از ساعات مشخص شده یاگر کس ،اتین روایبنابرا

کرده است. بند سوم اصـل چهـل و سـوم قـانون  تهم مخالف یقانون یبلکه با مبان ،کرده تمخالف یشرع
باشد که فـرد عـالوه بـر تـالش  ياگونهبهد یکشور با ياقتصاد ۀبرنام«دارد: ینه مقرر مین زمیدر ای اساس
 يو شـرکت فعـال در رهبـر یو اجتمـاع یاسـی، سيمعنـو يخودساز يبرا یفرصت و توان کاف ی،شغل

وه ین شـیـم ساعات روز بـا ایتقس :ممکن است گفته شود .»ابتکار داشته باشد ش مهارت ویکشور و افزا
ن امـر یـچند اهرزیرا  ؛ستین اشکال وارد نیاما ا است. ياریو اخت یک امر مستحبی ،ات آمدهیدر روا که

گـران یو مـرتبط بـا حقـوق د یکه حکم حکومتیی اما در جا ،صادق باشد یممکن است در امور شخص
حکـم  ياجـرا يتوانـد بـرایبلکه سخن معصـوم مـآید، نمی شماربه یک امر شخصین موضوع یباشد ا
  .ؤیدي باشدو قانون در جامعه م یحکومت

  . منافات با حقوق صاحب کار و دولت۵

 ین امـر زمـانیـا .کنـدیمپیدا ا دولت معارضه یبا حقوق صاحب کار  يگریاز جهت د یچند شغل ةدیپد
 يگـریدي کـار بـرا کند به انجام کار ک نفری يبرا استرا که قرار  یشود که فرد زمان مشخصیمحقق م
بخواهـد دو حقـوق ، نیزمـان معـیک در  کار دنچانجام  در مقابل، زمانهم طوربه یعنی ؛دهدص اختصا

کـه او  »ریـاج«فرد دوم و است  »مستأجر«نجا یفرد اول که در ا ی،فقه یبنابر مبان ین صورتیدر چن .ردیبگ
 يبـراه اسـت بـودکه قـرار ی ر در زمانیاگر اج ی،ن حالتیدر چن را براي کار خاصی استخدام کرده است.

ا اجـازه کنـد یـرا فسـخ  ين کاریتواند چنیهم کار کند مستأجر م يگرید يبرا زمانهممستأجر کار کند 
کـه است  یدر صورتاین  .ردیر بگیافت اجرت را از اجیتواند مقدار دریمستأجر م ،که در هر دو صورت

  .)21- 20، ص3ج، ق1432، یباشد (عامل اختصاص داده يگرید يبرا يزمان را به کار
ر به مسـتأجر داده اسـت یکه اج يتعهد دوم .نه استین زمیه در اشد ات واردیروا اولن قول یل ایدل
ر از یـغ يبـه کـار ،ن شدهییو او حق ندارد در زمان تعشود میر یمستأجر مالک منفعت اج ،ن تعهدیو با ا

را  یو خصوصـ یاعـم از دولتـ ،است که تمام قراردادهـا یکلة ک قاعدین یکار مورد نظر مشغول شود. ا
  :ر ممکن است بر چند وجه باشدیتعهد اج، نیبنابرا رد.یگیدربر م
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  ملک مستأجر باشد. ،داده باشد که تمام منافع او در مدت معینقرار اول آنکه نفس خود را اجیر 
  باشد.آن مستأجر او مثل خیاطت از  ۀمنفعت خاص ،دوم آنکه در آن مدت
  .اجیر قرار داده باشد براى مباشرت عملى در مدت معینسوم آنکه خودش را 

پـس  .نه به قیـد ،چهارم آنکه اعتبار مباشرت یا اعتبار وقوع عمل در آن مدت یا هر دو به شرط باشد
با اجاره یا به جعالـه یـا  ،براى خود یا براى دیگرى ،اجیر در تمام این وجوه، جایز نیست که در آن مدت

تعیـین  ؛مثل تعیین مدت استاین و  ،به اذن او جز ،که منافى حق مستأجر باشدهد انجام دبه تبرّع عملى 
 ،به سسـتى در آن نیسـتراضی مستأجر  ،که کاشف باشد از آنکه تا آخر عملاي گونهبه ،عمل زمانِ اولِ

ز اسـت یجـا یدر صورت يگریخود و د ياو برا ير از ساعات کارین کار کردن او در شب و غیو همچن
  .)337، ص 2، جق1423، یقمه ضعف او به عمل در روز نشود (ر بکه منج

 يهـااعـم از کارمنـدان دولـت و شـرکت ،افراد ۀمطلق است و بر هم »ریاج«لفظ توان گفت: میپس 
ر در خصـوص یـقواعـد اج ،نیبنـابرا .کندیز صدق میا چند نفر نین دو یب يقراردادها یو حت یخصوص

ی قـانون مـدن 513 ةفرماست. اما مادنها حکمیان آم درضوعات ر مویو مقدار دستمزد و سا يساعات کار
؛ لیـخدمه و کـارگران از هـر قب ةاجار .کی :ل استیاشخاص از قرار ذ ةاجار ةاقسام عمد«دارد: یمقرر م

  .»هوا ا آب وی یاعم از راه خشک ،التجارها مالینقل  ان حمل ویمتصد ةاجار .دو
  د:یآیدست مه ل بینکات ذ »یچند شغل« ةدیپدخصوص گفته شده در نکات از 

کـرده  يگـریر قبـال دد يکه تعهـد یکس ا هری یا کارگران شرکتیاعم از کارمندان دولت  ،اگر افراد .الف
او  ،بپـردازد يگـرید يبـراي گـریا صاحب کار، به کار دیدولت  ين از سویدر مدت زمان مع ،است

  ا از اجرت او کم کند.ی ،کند تواند قرارداد را نقضیم
ت یـفین آمـدن کییز سـبب خسـارت و پـاین نیمع ياگر اشتغال به کار دوم در خارج از ساعات کار .ب

ا یـتوانـد قـرارداد را نقـض یا صاحب کار شـود او همچنـان مـیمستأجر  يدر انجام عمل برا يکار
  ار قابل توجه است.یبس یت آموزشیفیخصوص ک ن امر امروزه دریاجرت را کم کند. وقوع ا

مثـل  ی،فهقـي ه و قواعـدشـد ات واردیـ، روا»اوفـو بـالعقود«مثـل ، اتیـها عمـوم آن گفتهیمستند ا .ج
  ن مبحث است.یآنها خارج از ا ۀذکر هم و نظرات فقهاست که» المؤمنون عند شروطهم«

  ها. تعارض در نقش۶

به  ،هاست. این تعارض در جامعۀ امروزنقشایجاد تعارض در » چند شغلی«هاي پدیدة یکی دیگر از آفت
دهد: یکی در خصوص اشتغال مردان؛ و دیگري در خصوص اشتغال زنـان. دو صورت خود را نشان می
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هاي هاي گوناگون، فقـدان تخصـص در شـغلها، مثل به وجود آمدن دوگانگی در شغلبعضی از ویژگی
هاي مشترکی هستند که در هر دو گـروه مـردان و ویژگیگوناگون، و پایین آمدن کیفیت کاري در آنها از 

کند، و روایاتی که قبالً گفته شد بیانگر این مطلب است. اما یک صـورت دیگـر از پدیـدة زنان صدق می
هاي دینی، وظیفۀ اصـلی زنـان اشـتغال کـار در ارتباط با اشتغال زنان است. بر اساس آموزه» چند شغلی«

 عَلَى قَوَّامُونَ الرِّجالُ«فرماید: این وظیفه بر عهدة مردان است. خداوند متعال میبیرون از خانه نیست، بلکه 
 و قیمومـت زنـان بـر )؛ مـردان34(نساء: » أَمْوالِهِمْ مِنْ أَنْفَقُوا بِماوَ بَعْضٍ عَلى بَعْضَهُمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِما النِّساءِ

 خـود مـال از مردان اینکه خاطر به و داده، برترى ىبعض بر را بعضى خدا اینکه خاطر به دارند، سرپرستى
شود بیانگر آن است که شـارع مقـدس دهند. آنچه از ظاهر قرآن فهمیده میمى را آنان مهریۀ و زنان نفقه

براي مدیریت خانه و جامعه و تقسیم وظایف بین زن و مرد، اهمیت خاصی قایل اسـت و علـت آن نیـز 
نسبت به زنان است. امروزه کار بیرون از خانۀ زنـان معضـالتی و  تفاوت شرایط روحی و جسمی مردان

آنهـا  ها به وجود آورده است؛ مثل نبودن نظارت بر تربیت فرزندان و واگـذاريمشکالتی را براي خانواده
ها، باال رفتن انتظارات زنان، افزایش سن ازدواج و کاهش یـافتن ازدواج، کـاهش جمعیـت، کودكبه مهد

افزایش نرخ بیکاري، و به وجود آمدن فساد اخالقی در خصوص اختالط زنان و مردان. به افزایش طالق، 
  هاست.جایی و تعارض در نقشوجود آمدن این همه معضل به خاطر جابه

  . ابتال به لقمة حرام۷

از کم گذاشـتن  سبببه یکو این ی ،حرام مبتال شود ۀشود فرد به لقمیسبب م یگاه »یچند شغل« ةدیپد
اگر چند شغله بودن سـبب شـود  .المالتیبۀ مصرف بودج سبببه يگریو د ،ت کار استیت و کمیفیک

 ةاسـتفاد ۀنـیزمکـار ن یـرا بـا ایـز ؛المال منفعت ببرد خالف عدالت اسـتتیاز ب يگریشتر از دیب يفرد
غیـر حـالل هـر کـس مـالی از راه «فرماینـد: می رسول اکرم ن برده است.یالمال را از بتیگران از بید
در  .)2992، صق1416شـهرى، رىمحمـدي (» خواهـد بـود آتـش سـوي بـه آورد، بازگشتش دستبه

خداوند متعال فرموده است: هر کـس توجـه نکنـد و در کسـب دینـار و درهـم «روایتی دیگر فرمودند: 
 گونـهاین .ان)(همـ» مسازگري کند، در روز قیامت از هر دري بخواهم او را وارد جهنم و آتش میالابالی

ان یـحـرام را ب ۀلقمـ بـه بـتالاسـبب  ی،به نوع یهمگو انحصار و استئثار داللت دارند  ات بر بخس،یروا
حـرام و  ۀداشته باشـند تـا از خـوردن لقمـ ید دقت کافیبا ،اشتغال خود ۀنیافراد در زم ۀپس هم کنند.یم

سـبب انحصـار، کـم گذاشـتن در اگر  شغلعهده گرفتن چند  حال آنکه برو به آن در امان باشند  يابتال
  .حرام است ۀبه لقم يابتالصادیق از م ،واضح طوربهاین گران شود یحقوق د
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 یناشـ يهادولت موظف است ثروت«دارد: ینه مقرر مین زمیز در این ینهم قانون اساسو چهل  اصل
ن یـا حب حـق رد کنـد...ر موارد نامشروع را گرفته و به صایو سا از ربا، غصب، رشوه، اختالس، سرقت

اشـتغال بـه چنـد ، نی. بنـابرا»دولت اجـرا شـود ۀلیبه وس یق و ثبوت شرعیو تحق یدگید با رسیحکم با
ن اصـل یـاصادیق ادا نشود از م یافتیاز آن خدمت در مقابل پول در یتما قسیسبب شود تمام ، اگر شغل

  ورد.آبه عمل  يریاز آن جلوگباید که دولت است 

  رانيا يدر قانون اساس »يشغل چند« ةديمنع پد
  د:یگویم یکم قانون اساسیچهل وو کصد ی در اصل ،»یچند شغل«ة دیپدخصوص در  گذارقانون

داشته  یک شغل دولتیش از یتوانند بیران و کارمندان دولت نمیس جمهور، وزیرئ س جمهور، معاونانِیرئ
ا یـآن متعلـق بـه دولـت  یۀاز سـرما یقسـمتا یکه تمام  یگر در مؤسساتیداشتن هر نوع شغل د و باشند

ز یو ن یحقوق ةو مشاور يو وکالت دادگستر یاسالم يمجلس شورا یندگیو نما ،است یمؤسسات عموم
، جـز یخصوصـ يهـاانـواع مختلـف شـرکت ةریأت مـدیـت در هیا عضـویت عامل یریاست و مدیر

 در دانشـگاها و یآموزشـ يهـاسـمت آنان ممنـوع اسـت. يمؤسسات برا ادارات و یتعاون يهاشرکت
  .)141 اصلی، (قانون اساس ستان حکم مستثنیاز ا یقاتیمؤسسات تحق

ن اصـل یات ایجزئ ،1373 دي 11مصوب ، »ک شغلیش از یب يت تصدیممنوع«قانون  ةطبق ماده واحد
  ل است:یبه شرح ذ یقانون

تنهـا  توانـدیهر شـخص مـ ،رانیا یاسالم يجمهور یقانون اساس 141با توجه به اصل : ماده واحده
  دار شود. عهده یدولت ک شغلی

  ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنا هستند.هاي آموزشی در دانشگاه: سمت1تبصره 
هـاي ن نهادیتـريادیـن و بنیتـرن، حساسیترکه از مهم ،را یموزشآمراکز  گذارقانون ،تبصره نیدر ا
  است. یو آموزش ی، قانونیشرع ین استثنا بر خالف مبانیاما ا است.رده ک استثنا ندستهکشور 

  ک ماده واحدهيتبصره  نقد
  رد:یگمی مورد نقد قرار ذیلل ین تبصره به دالیا

  الف. ناسازگاري با مقتضیات شرع مقدس

در بـودن حقـوق افـراد ي ن با مساویشود و ایالمال متیاز ب شتریسبب گرفتن پول ب ،ک سوین امر از یا
المـال را بـه صـورت تیـبرآن بود که ب نیرالمؤمنیو ام رسول خدا یعمل ةریالمال تضاد دارد. ستیب
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م یعادالنه تقسـ«د: یفرماین خود مرابه کارگزا خطاب یند. حضرت علدکریم مین مردم تقسیب يمساو
 ،گـرید يدر جـا یحضرت عل .)90، ص11، جق1408، ي(نور» دینده يبرتر یرا بر کس ید و کسیکن

ک نفـر را یـاگـر مـال  اتفاقـاً«د: یفرمایم ،نزد او آمده بودی ازخواهیامت يکه برا ،لیعق خطاب به برادرش
. ربـودن مـال چنـد ين را بـدزدیمال مسلم یعنی ،نکه مال صدها هزار نفر مسلمانیبهتر است از ا يبدزد

فقط منحصـر  يکه دزد ياکردهال یتو خ ست؟ین يربودن مال عموم دزد یول ،است ير دزدینفر با شمش
 ين اقسـام دزدیبـدتر ؟اوردیـرون بیـمـال او را از چنگـالش ب ،حمله کند و با زور ین است که کسیبه ا
ش حضـرت ین فرمـایـا .)114 ص ،1ج ،ق1403، ی(مجلسـ» یکنیشنهاد مین به من پن است که اآلیهم
تـر ت آن را روشـنیـاهم یر جـالبیـبـا تعب کند ویان میالمال را بتیب ۀق و عادالنیدق ةاستفاد ،صراحتبه

ممکـن اسـت  د.نـدانین ماناتمام مسلم ازالمال را سرقت تیب از یناروا و اضاف ةد که اندك استفادنمایمی
المـال پرداخـت تیـد از بیـاست که حقوق آنان با ياد در برابر کار افرادین سهم زیا :نجا گفته شودیدر ا

اگـر  ؛ زیـراباشـد یتوانـد منطقـیه نمـیـن توجیندارد. اما ا یمال منافاتالتیب يواسم میبا تقسولی شود. 
ن یـو اگـر ا ،دسـت آورنـده ب يشتریدرآمد ب ،شتریبا کار ب کهن هستند یافراد خواهان ا ۀگونه باشد همنیا

برخوردارنـد  يشـتریاز قـدرت ب یاسـیس ـ یت اجتمـاعیکه از لحاظ موقعی دا کند کسانیله ادامه پئمس
برخـوردار  یتین مـوقعیکه از چنـ يگریو افراد د ،کنندیدا میبه چند شغل پ یدسترس يبرا يشتریامکان ب

و فقـر  يکـاری، بی، شکاف طبقاتیعدالتیش بین سبب افزایمانند و همیب مینصیب ،امکانن یستند از این
  شود.یدر طبقات جامعه م

  ب. منافات با مفاد بعضی از قوانین

  ن است:یچن» ین اجتماعیتأم«قانون  94 همفاد ماد
بـا  ي،باشـد. در مـوارد ضـروریکارمندان دولت ممنوع مـ یۀکل يبرا یک پست سازمانیش از یب يتصد
افـت یا حساس به صورت بـدون دری یتیریمد یموقت پست سازمان يتصد، ل مافوقئوص مقام مسیتشخ

ک از یـالذکر توسط هرمفاد فوقت یرعا عدم: تبصرهباشد. یحداکثر چهار ماه مجاز م يبرا ،ایحقوق و مزا
أت یـو در ه محسـوب حکـم تخلـف کنندةا مقام صـادریپست دوم  کنندةاعم از قبول، کارمندان دولت

  م خواهد شد.یو اتخاذ تصمی دگیرس ي،به تخلفات ادار یدگیرس

یی ایـمزاتصـدي صـورت و در ، ک شـغل داشـته باشـندیـش از یتوانند بینم افراد، ن قانونیبنابر نص ا
را نـدارد و قـانون  یمقابله بـا قـانون اساسـ ییتوانا يقانون عاد :گفته شوداست . ممکن خواهند داشتن

 يقـانون عـاد ،یهرچند از لحاظ ساختار قانون .ستین درست نیاما ا ،باشد ید تابع قانون اساسیبا يعاد
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که بر اسـاس شـرع و  ـ ين عادیمطابق قوان یکه قانون اساس یطیاما در شرا ،باشد ید تابع قانون اساسیبا
کـه  اسـت يگـذارقانونمصوب هر دو مجلـس  ،گرید يد اصالح شود. از سوینباشد با ـعرف بنا شده 

 ا را رفع کند.هرادین ایتواند ایخود م
  د:یگویم »یاجتماع نیتأم«قانون  87 ةماد

ساعات کار ادارات م یب و تنظیو ترت ،باشدیو چهار ساعت در هفته م ساعات کار کارمندان دولت چهل
در مـوارد  ر سـاعت کـار کارمنـدانییـو تغ ،گـرددین مییران تعیأت وزیب هیشنهاد سازمان و تصویبا پ

 يس معلمـان و اعضـایزان ساعات تدریباشد. میربط ميبا دستگاه ذ ،ت سقف مذکوریو با رعاي ضرور
  .»شدبایربط ميمشاغل ذ يبندطبقه يهااز ساعات موظف، در طرح یأت علمیه

کار کردن کارمندان دولـت در خـارج از  ،سومو ن بند دوم اصل چهل یو همچنی ن مواد قانونیا بر اساس
ن زمـان یـش از ایز بـیـن یمراکز آموزش ياگر ساعات کار ،نیشود. بنابراین ساعات مشمول حقوق نمیا

  رد.ید مشمول حقوق قرار گیشود نبا

  كسوتانپيش تج. محروميت از تجربيا

آیـد، قابـل قبـول شود به عللی کـه در ذیـل میدر خصوص تبصره مزبور به آن استناد می دلیلی که
هـاي دیگـر، مثـل شود که استفاده از تجربیات افرادي است کـه در حوزهگونه توجیه مینیست. این

کنند یا حتی کسـانی کـه در خـود همـان کارهاي پژوهشی، پزشکی، قضاوت و سایر مراکز کار می
د عالوه بر سمت اجرایی که دارنـد، سـاعاتی را نیـز بـه تـدریس نتوانکنند. اینان میمؤسسه کار می

شـود. ایـن توجیـه بـه ها میبپردازند و این موجب باال بردن کیفیت آموزشی در مدارس و دانشگاه
  باشد:دالیل ذیل قابل قبول نمی

کـه  دا کنـدیـش پیر جامعه افزاد يکاریگر نتوانند وارد بازار کار شوند و بیشود افراد دیسبب م .کی
  است. یعدالتیبارز ب ۀن خود نمونیا

را یـز ؛بلکه سبب افت آن خواهد شـد ،شودینم یت آموزشیفیکارتقاي سبب  تنهانه کارين یچن .دو
وقت خود را صرف آمـوزش، الزم است، گونه که آنی، اد و خستگیز يکار ۀمشغل سبببه يافراد نیچن

کـه  ییهـااز شاخصـه یکیشود. یم یت آموزشیفین آمدن کییپا ن سببیکنند و همیق نمیمطالعه و تحق
د از کار است کـه اگـر در یمف منديهو بهردرست د در کنار چند شغله بودن به آن توجه شود عملکرد یبا

د. قانونگـدار آمـدست نخواهـد ه ب یمطلوب ۀجینت شود قطعاً یزان بررسین میخصوص افراد چند شغله ا
از  یابیـارز را متعهد بـه ییاجرا يدستگاها» ین اجتماعیتأم«قانون  83و  82، 81مواد از ازدهم یدر فصل 
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 یقـیمطالعـات دق ،نـهین زمیـدر ا یت آموزشیفیک ةکرده است که اگر در حوزگوناگون عملکرد در امور 
  خواهد برد. ینه پین زمیدر ا يورن بودن بهرهییبه پا رد قطعاًیصورت گ

هاي مـدیره و شـوراهاي و عضویت در شوراهاي عالی، مجامع عمومی، هیأت: شرکت 3تبصره 
نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قـانون و یـا  عنوانبههاي دولتی، که مؤسسات و شرکت

گیـرد، شـغل دیگـر هاي پست و یـا شـغل سـازمانی صـورت مـیدر ارتباط با وظایف و مسئولیت
ریافت حقوق بابت شـرکت و یـا عضـویت در مـوارد فـوق گردد، لکن پرداخت یا دمحسوب نمی

  ممنوع خواهد بود.
اگـر  .ا از باب مثال و مصـداقیست که از باب انحصار است یواضح ن ،ن قانونیموارد گفته شده در ا

 یر مراکـز علمـیهـا و سـاهمثل دانشگا یکه امروزه در مؤسسات يگریاز باب انحصار است پس مشاغل د
اگـر از بـاب مصـداق  و .ماننـدیبدون قانون مـو ند هستر از موارد گفته شده یغ یدر مناصبوجود دارند 

  ست.ین گونهنیکه ای در صورت ،محروم شوند ید از گرفتن حقوق اضافین موارد بایاست که ا
آن متعلـق بـه  یۀاز سـرما یا قسمتیکه تمام  یگر در مؤسساتید یهر نوع شغل دولت يتصد :4تبصره 

، مشـاور ي، وکالـت دادگسـتریاسـالم يمجلس شـورا یندگیو نما ،است یعموما مؤسسات یو  دولت
جـز  یخصوصـ يهـاانـواع شـرکتة ریأت مـدیـت در هیا عضـویت عامل یریاست و مدیو ر یحقوق

  کارکنان دولت ممنوع است. يادارات و مؤسسات برا یتعاون يهاشرکت
 يهـاگـر حـوزهید ورود افـراد بـه تواند ازیم يچه تا حداگر. محدود است ن تبصرهیشمول ا ةریدا

نظارت درست، نتوانسته اسـت  نبودق آن و یدق ةمشخص نبودن محدود سبببهاما  ،کند يریجلوگ یدولت
 يارین امـر امـروزه در بسـیا .کامل به عمل آورد يریگر، جلوگید یدولت يهار حوزهیاز ورود افراد به سا

  است.مشهود از مراکز 
اسـت.  یمشاغل آزاد و خصوصخصوص عدم شمول ن تبصره وارد است در یا که بر يگریاشکال د
کـاران و یب يو اشتغال بـرا کار ۀنیباز شدن زم از انحصار و يریجلوگبودن منع از چند شغله علت اصلی 

ی چنـد شـغل ةدیش پدیافزا گر، سببین دیو قوانمزبور در قانون ضوع ن مویااما عدم ذکر جوانان است. 
از کارمندان دولـت بـه  ياریشده است. بس ت در مشاغل آزاد جامعهیرضانبود ت و ینامفقدان و احساس 

در خصوص سـازمان ـ  و دفترـ  در خصوص پزشکان ـ یجاد مطب خصوصیمثل ا هاي گوناگون،شیوه
را براي خـود فـراهم و آزاد  یدر مناصب دولت اشتغال يهانهیزم ،گریمشاغل د ياریو بسـ  ینظام مهندس

کـه در گونـه . همانسـتا در جامعه شـدهپدیدة چند شغلی ش یسبب افزا يادیتا حد زاند و همین کرده
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صـدق ز یـن افـراد نیـا بـرتعـددي دارد، ق میمصاد که امروزه کسی عنوانبهر یاج گفته شد، »ریاج«بحث 
ا یـ یاعـم از حقـوق دیگـري، يبـرا ر خـاصیـاج عنوانبهشده نییدر زمان تع کسیاگر  ،نیبنابرا کند.یم

 يگـریا مسـتأجر بـه کـار دیـصاحب کار  ةبدون اجازهم ر آن زمان یغ درمشغول به کار شود و  یقیحق
صـاحب کـار  ،خسارت در کار مورد نظر شود و یوجود آمدن سسته که سبب ب ايگونهبه، دگردمشغول 

 ین مبـانیـپـس بـه اسـتناد ا .اد را نقض کنـدا قراردین حق را دارد که از اجرت او بکاهد و یا مستأجر ای
  داد.عمیم ها تشغل ۀرا به هم »یچند شغل« ةدیتوان پدیم ی،فقه

  گيريجهينت
هـاي دینـی هرچند در فقـه سـابقه نـدارد، امـا مبـانی فقهـی و آمـوزه» چند شغلی«اصطالح پدیدة 

سـبب تبعـاتی مثـل به» چند شغلی«کنند؛ زیرا گرایش به پدیدة صراحت، گرایش به آن را منع میبه
کسب درآمد بیشتر موجب تضییع حقوق دیگران اسـت و گـرایش ، و حرص و طمع، انحصارگري

ها در دین اسالم، از سوي شارع نهی شـده اسـت؛ زیـرا سـبب پیامـدهایی به این صفات و ویژگی
عـدالتی در هـا، و بیي، معارضه با حقوق دولـت و صـاحب کـار، تعـارض نقشمثل افزایش بیکار

وضع شده تـا کنـون نتوانسـته » چند شغلی«شود. اما مواد قانونی، که در خصوص پدیدة جامعه می
خألهـاي قـانونی و نبـود نظـارت  سـبببهاست این مشکل را به صورت جدي حل کند، آن هـم 

ار در جهـت ذتوانـد بـه قانونگـهـایی کـه میکارراهر ذیل، به هاست. دقوي بر روال کار چند شغله
  :شودوضع و اجراي قانون کمک کند، اشاره می

کـه اگـر ها را به مشاغل آزاد نیز تعمیم دهد؛ چراار باید محدودة اجراي قانون چند شغلهذقانونگ. 1
  .شوداین عمل صورت نگیرد خود سبب نوعی انحصارگري در جامعه می

کـه امـروزه اي اندیشـید؛ چرامستثنا شده از این قانون نیز باید چـاره مشاغل دولتیِ در خصوص .2
التحصـیالن تواننـد افـراد زیـادي از فـارغمراکز دانشـگاهی، مـدارس، و مؤسسـات علمـی مـی

دانشگاهی را به خود جذب کنند. اما استثناي این مراکز از قانون، از یک سو، سـبب بـاال رفـتن 
ها افـراد هـا و شخصـیتبرخی چهرهدر انگیزگی سردي و بیدلمعه و ایجاد نرخ بیکاري در جا

سـوي دیگـر، سـبب پـایین  اي علمی کشور شده است، و ازههو استفاده نکردن از چهر جامعه
گذاري بنیادي در جامعۀ علمی گردیـده اسـت. اگـر آمدن کیفیت آموزش مفید و کاهش سرمایه

کارهاي پژوهشی، تدریس و مشاغل اجرایی از یکدیگر تفکیک شـوند قطعـاً هـم سـبب ایجـاد 
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اشتغال براي دیگران خواهد شد و هم سبب تقویـت مراکـز آموزشـی و ایجـاد فرصـت بیشـتر 
  .ارهاي پژوهشیبراي ک

اي براي ایجاد اشـتغال تواند زمینهکه میر همۀ مشاغل؛ چرانشسته دجلوگیري از اشتغال افراد باز .3
  .دیگران باشد

  .در وضع قانون براي پدیدة چند شغلی» اجیر«استفاده از مبانی فقهی؛ مثل قوانین . 4
  راد، اعم از دولتی و آزاد.همۀ اف تعیین تقسیم ساعات کاري بر اساس روایات رسیده براي .5
اجرایی کردن موارد مقرر در قانون براي متخلفان و مرتکبان چنـد شـغلی کـه در نهایـت، سـبب  .6

    .شودکاهش اشتغال به چند شغلی می
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