
 491-449ص، ص41، شماره پیاپي 4931، سال نهم، سال نهم، شماره دوم، پايیز و زمستان انديشه مديريت راهبردي

 
 

 هاي دولتيواکاوي مباني فقهي عقد بودن استخدام در سازمان

 92/11/1121تاریخ دریافت:                                                                                   نژادکريم عبداللهي

 91/60/1121تاریخ پذیرش:                                                                                         عبیداوي قاسم

 مقدم ناصري حسین

 چکیده

گاه در یک ن .های مهم مدیریت منابع انسانی استگزینش و استخدام یکی از زیرسیستم
یک فعل سازمانی است و  ،طور خاصطور عام و عقد استخدام بهدقیق مدیریت یا اداره به

ه طوری کپس همان ؛، که موضوع علم فقه استبودهفعل سازمانی از مصادیق فعل مکلف 
دن توان مبانی فقهی عقد بوحکم فعل مکلف را استنباط کرد، میتوان ی میاجتهادبا روش 

های ی ما در سازمانفرارویکی از مشکالت  .ی استنباط کرداجتهاداستخدام را نیز با روش 
دولتی ریزش نیروی با تجربه و خبره سازمان، به دلیل استعفای کارکنان از سازمان است، بر 

آیا استخدام عقد جایز است؟ یا همانند اجاره  این اساس همیشه این سؤال مطرح است که
ل انتصاب است که مشمو مانندبهیا عنوان مستقلی از عقود و ، شوداز عقود الزم محسوب می

اللزوم نیست و عزل و استعفا در آن جریان دارد؟ لذا در این جستار، با روش تحلیلی ةلاصا
انتصاب و اجاره پرداخته، که با توصیفی به وجه شباهت آن و همچنین وجه تمایز آن با 

 یری،کارگبهحقوقی استخدام این نتیجه که استخدام به معنای  -هدف تبیین ماهیت فقهی 
از  ینکهاضمن  ؛ایقاع نیست بلکه از عقود الزم شرعی است و منطبق با عقد اجاره است

ق بوع حی است؛ به همین جهت سازمان متکارگماربهی متمایز از انتصاب به معنای جهات
دارد با دشوار کردن شرایط موافقت با استعفای کارکنان، از موجبات ریزش نیروی انسانی 

 امین و متعهد خود جلوگیری کند.

 گان کلیديواژ

  ی، انتصاب، اجارهدولت یهاسازمانعقد استخدام،  
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 درآمد

، اهمیت است حائزتشخیص عقد )شرعی و الزم( بودن استخدام در نظام اداری کشور بسیار 
چراکه عقد شرعی الزم، برخالف عقد جایز، عمل به مفاد آن از سوی طرفین متعاقدین الزم 

م یرسیستم استخدام عدزای برخوردار است. یکی از مشکالت ما در هاست، لذا از استحکام ویژ
 اسالمی در استعفا و انفصال کارکنان کشوری و لشکری است، و مستخدم هایتوجه به آموزه

ینکه فرصت شغلی بهتری از شغل فعلی خود بیابد، با تقدیم ا محضبهسازمانی در نظام اداری 
خصی ینکه اهداف شاشود و بجای ی از سازمان متبوع خود منفصل میراحتبهدرخواست استعفا 

خود را در راه تحقق اهداف سازمانی فدا کند، اهداف سازمانی را فدا منافع شخصی خود 
ی توان ریزش نیروی انسانهای این جستار این است، که چگونه مییکی از پرسش نماید، لذامی

 های دولتی را به حداقل، امین و متعهد سازمانو متخصص)ناشی از استعفای کارکنان( کارآمد 
به قواعد فقهی و حقوقی مستخدم اصوالً حق انفصال از سازمان را ندارد،  با توجهرسانید؛ چراکه 

جذب  منظوربههای موجود خود ی جهت کاهش نیروابرنامهازمان بخواهد )سازمان ینکه سامگر 
های سازمانی داشته باشد و( چنین تعدیلی را در نیروی های جدید و منطبق با نیازافراد با ایده

ه قیدوشرط با استعفای کارکنان منجر بیبانسانی خود پیاده کند، غفلت از این مهم و موافقت 
ها خواهد شد، عالوه بر آن، موجب هدر دادن امکانات های نخبه در سازمانکاهش نیرو

ارتقا سطح علمی و توسعه  منظوربهمنابع مالی آموزش ضمن خدمت کارکنان که ) المالیتب
های ینکه آموزهارسد قبل از اند( خواهد شد؛ لذا شایسته به نظر میمنابع انسانی هزینه شده

تدل، تأثیر های فقهی و مسدرآید مبانی فقهی آن تبیین گردد، چراکه یافته صورت قانوناسالمی به
دارد،  هاهای اداری بر باور و رفتار مدیران و کارکنان سازماننامهها و آیینبیشتری از بخشنامه

عالوه بر آن، مبانی فقهی فعل سازمانی، و شناخت احکام عقد استخدام، یکی از فروع فعل 
م، در کنیبحث می و اجارهکه در باب تجارت  گونهو آنس چیز جدیدی نیست مکلف است، پ

 نتو سدر قرآن « مدیریت و استخدام»مباحث عقد استخدام هم باید بحث شود زیرا منابع این 
ا شوند. در چنین روشی موجود دارد، لذا وقتی از همین منابع سؤال مدیریتی شود پاسخگو می

شرع هم تا سؤال نباشد نطقی نیست. روش امامان معصوم هم ظاهراً گیریم می از شرعدر واقع 
حب جواهر یهان، مانند صافقیفات فقهی تألی الالبهگونه بوده است. پیشینه این مباحث در این
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، حسینی شیرازی 1یخ طوسی در کتاب المبسوط جلد و ش، 12جلد در جواهر الکالم  در کتاب
 در فقه االداره، وجود داشته است.

 شناسي مفاهیم پژوهشچیستي

 شود:می گفته« گویندعقد میگره کردن، چسباندن، محکم کردن، به : »در لغت عقدتعریف 
اصل عقد در  ؛(192، ص3، ج2041یعنی آن را محکم بست )ابن منظور،  «بیع را منعقد کرد»

، 2911رفت )فیومی،  به کارسپس در انواع و اقسام عقود، بیع و غیر آن  مقابل باز کردن است
 .(12، ص0ج

 ماست. موردنظراز این دو، معنی دوم  که شودعقد به دو معنا اطالق می در اصطالحو  
اول: معنای عام و آن هر چیزی که مورد تصمیم و اراده شخص قرار گیرد که آن را انجام 

قد گفته د معاوضی عدهد، یا کسی را ملزم به انجام آن کند، بنابراین به بیع و نکاح و سایر عقو
با « آلوسی»شود، زیرا هرکدام از طرفین عقد خود را ملزم به وفای به آن کرده است... می

مه آن گفته است: مراد از عقد ه« اوفوا بالعقود»استفاده از اطالق مستفاد از تفسیر آیه شریفه 
د، اعم انمردم بین خودشان ملتزم به آن شده آنچهچه خدای تعالی از تکالیف و احکام دینی و 

باشد؛ که بندگان خود را به آن وفای به آن الزم است، می آنکهاز امانات و معامالت و مانند 
 .ملزم نموده است

شود بر آنچه که ناشی از عقد به این معنای خاص اطالق میدوم: عقد به معنای خاص: 
)العوایشه،  شودمی ر جایگاه و موقعیت خودشبرای ظهور یک اثر شرعی د اراده دو نفر

؛ جرجانی بیان داشته پس عقد به معنای خاص یک عقد دوطرفه است ؛(244، ص2، ج2019
 .(213، ص2913است: عقد، مربوط ساختن اجزا تصرف با ایجاب و قبول است )جرجانی، 

برای زیرا ناشی است از اراده ناصب و منصوب ، عقد است «انتصاب»بر این اساس 
یعنی مکلف شدن منصوب به خدمت و ناصب به جبران خدمت منصوب ، ترتّب اثر شرعی

 .و اعمال مدیریت بر او
مقابل عقد و عبارت است از انشاء مستقل در طرف ایجاب که صحّت و  تعریف ایقاع:

نفوذ آن بر انشاء قبول از طرف دیگری متوقّف نیست؛ به عبارتی، ایقاع آن نوع صیغة شرعی 
 ؛شود و حاجتی به الفاظ قبول ندارداست و تنها با الفاظ ایجاب حاصل می طرفهکاست که ی
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ی، )مراغ شودها، بر آن مترتب نمیحق یا سقوط این قطع و وصل و نقل ملک و استحقاق و
 .(19-11صص، 1، ج2021

، ی کارکنان مورد نیاز سازمانریکارگبه» یمعنا: به تعریف استراتژی جذب و استخدام
کند، و آنان را به آورد، حفظ میو متضمن آن است که سازمان کارکنان خود را به دست می

 .(31، ص1442رمسترانگ، )آ« گیردبه کار می کارآمدنحو 
فرد اصلح در منصب یا شغل موردنظر طی عقد شرعی و ی کارگماربه تعریف انتصاب:

 .(174، ص2394شود )قوامی، ی گفته میکارگماربه، حکم انتصاب

 تفاوت انتصاب و استخدام

عقدی شرعی است و منطبق بر اجاره است، از سوی  نکهیارسد، استخدام عالوه بر به نظر می
طرفین، عقد الزم است؛ برخالف انتصاب که از سوی ناصب جایز و از سوی منصوب الزم 

ا امکان هاز آن کیکدامدر  نکهیامنظور تحلیل است، لذا جهت تبیین تمایز میان دو عقد و به
ها را د، آنتری دارمبنای صحیح، ازمانعزل و یا قبول استعفا و در نتیجه انفصال کارکنان از س

 کنیم.مقایسه می

اما دامنه ، شودالف: دامنه استخدام فراگیر است و شامل تمامی کارکنان سازمان می
 .است یسازمانباالی مراتب های مختلف در سلسلهانتصاب محدود به مسئوالن رده

 )عالوه بر باشندمیب: صاحبان مناصب سازمانی، مشمول قوانین و عقود استخدامی 
 .(عقد انتصاب

ه ، به این صورت کاستپس نسبت بین انتصاب و استخدام، عموم و خصوص مطلق 
در  ااماست  داشته )منصوب قبالً استخدام شده(عقد استخدام وجود  در هر انتصابی لزوماً

 ها.، و نه همه آنشونداستخدام بعضی از مستخدمین منصوب می

اصب و مشاغل تفصیل قائل شد؛ اولی از مقوله انتصاب است و دومی بنابراین باید بین من
 از مقوله استخدام.

کننده و در مناصب، عقد انتصاب که بین نصب -2نتیجه تفاوت استخدام و انتصاب: 
شود، این عقد از سوی ناصب، جایز و از سوی منصوب الزم به نظر نصب شونده منعقد می
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، دهندهالبته تا زمانی که شرایط عقد باقی است(؛ مانند عقد رهن که از سوی رهنرسد )می
 گیرنده جایز است.سوی رهن و ازالزم 

در عقود استخدامی، در مشاغل عادی، بر اساس عقد اجاره، که عقدی الزم است،  -1
حق  طرفهو اجیر، یک مستأجریک از یچهشود؛ یعنی تا زمانی که شرایط باقی است، عمل می

اگر برای استخدام مدتی قرار داده شده باشد، تا انقضای مدت، طرفین  ؛ ورا ندارند قراردادفسخ 
پایدارند و اگر مدتی قرار داده نشده باشد و اصطالحاً از مقوله استخدام باشد، تداوم خواهد  بر آن

 .(174تا، صبهانی، بیشود )نی بر آن مترتب میبازنشستگیافت و برخی تبعات، مانند 
ود عقد بیمه، از عق را مانندتوان آن باید گفت که می« عقد انتصاب» یهتسموجه درباره

 .(92، ص2311کند )طباطبایی موتمنی، پیروی می« اوفوا بالعقود»جدید دانست که از قاعده 
صاحبان مناصب اداری، دو حیث هستند؛ از حیث منصب، مشمول شرایط عقد انتصاب، 

جواز و لزوم هستند و از حیث عضویت و استخدام در سازمان اداری اسالم، مشمول عقد  در
اجاره و شرایط لزومی آن خواهند بود. عدم تمایز بین این دو حیث، باعث شده است که برخی 

(، یعنی 147تا، صرا فقط مشمول عقد اجاره بدانند )نبهانی، بی منصبانصاحب، نظرانصاحب
کننده و استخدام شونده الزم است لذا دی است که از هر دو طرف استخدامعقد استخدام، عق

  .جانبه آن میسر نیست مگر به تقایل )هر دو طرف به انحالل آن راضی باشند(فسخ یک

 تعريف اجاره

و امثال آن، که مفید  و لباساجاره عقدی است که یا متعلق به اعیان مملوک، منزل یا زمین 
عوض است، یا متعلق آن )عمل شخص( باشد، مانند اجاره فرد آزاد  برابردر تملیک منفعت 

برای انجام کار برای دیگری با اجرت معینی است، یا ممکن است بر تملیک منفعت بدون 
گردد، مانند اجاره زن جهت شیر دادن از خود به کودک است )لنکرانی، انجام کار اطالق می

 .(7، االجاره، ص2013

 ستخدامماهیت حقوقي ا

های رایج در زندگانی اداری، قرارداد استخدام عمومی است و کسانی که طبق یکی از قرارداد
 شوند کارمند گویند.احکام این قرارداد، به خدمت دولتی پذیرفته می
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ی عمومی است و استخدام شونده، هااز سازمان، یکی کنندهاستخدامدر این نوع عقود، 
د. نامه استخدام کارکنان پیمانی باشیینآاجد شرایط مقرر در هر شخص حقیقی است که باید و

اشاره به کارکنان پیمانی دولت دارد. طبق این  2301مصوب قانون استخدام کشوری  2ماده 
ی مدت معین و و براطور موقت قرارداد، به موجببهماده، مستخدم پیمانی کسی است که 

ظه شد، پیمان استخدامی نوع معینی از طوری که مالحشود. بهکار مشخصی استخدام می
 .(02، ص2394یله قانون تصریح گردیده است )انصاری، وسبههای اداری است که قرارداد

 احتماالت

طور عمده به سه سؤال مهم جواب داده شده است، اولین سؤال، این است در این تحقیق به
که آیا استخدام عقد است یا ایقاع؟ دوم: اگر استخدام عقد باشد آیا مانند انتصاب عقد 

ی و سوای از عقود معین است، که حق عزل از طرف ناصب و حق درخواست احدهیعل
جریان دارد؟ سوم: آیا عقد استخدام منطبق با اجاره و نوعی استعفا از طرف منصوب در آن 

قاع استخدام نوعی ای نکهیااست؟ قبل از ورود به بحث عقد بودن استخدام، احتمال  عقد الزم
شود؛ بنابراین برای پاسخ به این مسئله الزم است، ابتدا ادله این احتمال و انواع است مطرح می

 های آن با استخدام و انتصاب را بررسی کنیم؛تفاوتو ارکان ایقاع و وجه تشابه یا 

 اول: ايقاع بودن استخدام

 ادله

و های دولتی این است که استخدام نوعی ایقاع است ها در سازمانمتبادر از استخدام -2
نند کنیاز هر موقع بخواهد افرادی را جذب می برحسبی دولتی، کشوری و لشکری، هاسازمان

 تواند موضوع ایقاع باشد.کنند؛ بنابراین استخدام میها را اخراج میبداند آنو هر موقع الزم 
گونه که در فوق به آن اشاره ایقاع آن ما این تبادر را قبول نداریم، چراکه: 1 لیدلنقد 

مقابل عقد و عبارت است از انشاء مستقل در طرف ایجاب که صحّت و نفوذ آن بر انشاء ، شد
 طرفهکمتوقّف نیست؛ به عبارتی، ایقاع آن نوع صیغة شرعی است که یقبول از طرف دیگری 

ر عالم د کهیدرحالشود و حاجتی به الفاظ قبول ندارد، است و تنها با الفاظ ایجاب حاصل می
 کنند و استخدام یکی نمیریکارگبهو بدون قبول  اشارادهمیل و  برخالفکس را واقع هیچ

 ع هم در موضوع و هم در محمول متفاوت است.رابطه طرفینی است، و با ایقا
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ایقاع بر سه رکن استوار است، و این ارکان از مقومات استخدام هستند، بنابراین  -1
 ز؛اند ابیانگر انطباق استخدام بر ایقاع است، این سه رکن عبارت ها در استخداموجود آن

به  ردنظرمودر صیغه ایقاع، لفظ صریح که کاربرد آن در معنای  نکهیاانشاء: در  غهیص لف(ا
وجود  نظراختالفکند، باشد معتبر است یا الفاظ کنایی و مجازی نیز کفایت می نحو حقیقت

دارد. قول نخست به مشهور نسبت داده شده است. البته در برخی ایقاعات مانند طالق، به اتّفاق 
 .(14-21ص، ص3ج ،2023یی، ، لفظ مخصوص معتبر است )خوفقها

یار اخت -در موارد تصرف در مال  -انشاءکننده(: بلوغ، عقل، محجور نبودن ) ءیمُنشِ ب(
ی از ن یککننده ایقاع است، که در صورت فقدامقابل اکراه و قصد داشتن، از شرایط انشاء

 .(297-270صص، 1، ج2021)مراغی،  ها، ایقاع صحیح نیستآن
مورد انشاء در ایقاعات همانند عقود، قابلیّت مشروط  نکهیامُنشَأ )مورد انشاء(: در  ج(

ین د و یمایقاعات مانند نذر، عه ایهپارشدن به شرایط را دارد یا نه؟ اختالف است؛ البته در 
؛ مراغی، 244، ص30ج و 12-09صص، 33، ج2321)نجفی،  تعلیق به شرط، صحیح است

 .(21-21صص، 3ج ،2023؛ خویی، 142-291صص، 1، ج2021
یل شده است و این سه رکن هم در تشک: درست است که ایقاع از سه رکن 1 یلدلنقد 

نظری مشاهده نشده است، هیچ اختالف فقهااین خصوص میان  و دراستخدام وجود دارند، 
غه ه( به صینتیجمنشاء )ی دارد یعنی، عالوه بر انشاء و چهارماما استخدام عالوه بر آن، رکن 

شونده( نیز نیاز دارد، برخالف از سوی استخدامقبول )( و کنندهاستخداماز سوی ) یجابا
طرفه و نیاز به قبول ندارد، بنابراین ایقاع و استخدام عالوه بر اختالف در ماهیت، ایقاع که یک
ایقاع  مدر ابتدای بحث که ممکن است استخدا شدهمطرح؛ لذا شبهه اندمختلفدر ارکان نیز 

 گردد.باشد، ردع و دفع می
 شود کهو این موجب می، اندمشترکبسیاری از شرایط و احکام میان ایقاع و عقد  -3

و وقف( دچار تردید شویم، فلذا عقد  در عقد یا ایقاع بودن استخدام هم )مانند جعاله، وصیت
 بودن آن مسلم نیست.

(، وصیّت )نجفی، 219، ص31ج ،2321ایقاع یا عقد بودن جعاله )نجفی،  در :3 لیدلنقد 
وجود  نظراختالف( 21، ص11ج ،2023( و وقف )سبزواری، 392، 100، ص11ج ،2321

از مصادیق اجاره عمل افراد، که تحلیل آن خواهد آمد( که هم از جهت استخدام )دارد؛ اما در 
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ی مشاهده نشده نظراختالف فقهاجاره است، میان ماهیت و هم از جهت ارکان منطبق بر عقد ا
است، چراکه در عقود رابطه طرفینی مسلماً برقرار است، به همین دلیل احکام اجاره )و از 
مصادیق آن استخدام( با )جعاله، وصیت و وقف( متمایز است، و هیچ فقیهی به شباهت میان 

 مطرح گردد. لذا در بسیاری فقهامیان نظری تا اختالف این سه مورد با اجاره قائل نشده است
و از جمله استخدام( جاری است، اما در ایقاع اجاره )در زیر در عقد  شدهمطرحاز احکام 

 جاری نیست، و این بیانگر تفاوت استخدام و ایقاع در بسیاری از شرایط و احکام است؛
یالء، عتق، نذر، عهد هار، لعان، االف( معاطات در ایقاعات: در ایقاعاتی مانند طالق، ظ

بنابراین، بیرون کردن ؛ و یمین که لفظ یا صیغه خاص، شرط است، )معاطات( جریان ندارد
شود. در جریان معاطات ها کردن برده از خدمت، طالق و عتق شمرده نمیزن از منزل یا ر

؛ 244-92صص، 1ج نسبت به سایر ایقاعات مانند شفعه، ابراء و فسخ، اختالف است )مراغی،
اما در اجاره همانند بیع  ؛(292، ص1ج ،2023؛ خویی، 101-139صص، 11ج ،2321نجفی، 

معاطات جریان دارد و اختالفی در آن نیست؛ چراکه اجاره دارای حقیقت عرفی است و شارع 
بر حقیقت عرفی خود باقی است )نجفی،  وگرنهتنها اموری را در صحت آن معتبر دانسته؛ 

 .(140، ص17ج
لیّت در ایقاعات: بر عدم جریان فضولیّت )عقد فضولی( در ایقاعات، ادّعای ب( فضو

 اند: در ایقاعاتاجماع شده است، لیکن جمعی از معاصران و دیگران، آن را پذیرفته و گفته
نیز همچون عقود، فضولیّت جریان دارد، مگر در موردی که مانند طالق به دلیل خاص استثنا 

، 0ج ،2023(؛ خویی، 342، ص24، ج2329؛ یزدی، 114، ص11ج ،2321شده باشد )نجفی، 
فضولیت در اجاره جریان  نکهیااما در خصوص  ؛(217، ص21ج ،2023؛ سبزواری، 0ص

حقق کرکی و دارد، تردیدی وجود ندارد و این قول مختار شیخ طوسی، عالمه، ابن ادریس، م
 .(333، ص17، ج2321)به نقل از نجفی،  همچنین شهید ثانی است

ج( لزوم و صحّت در ایقاعات: در صورت شک در لزوم یا جواز ایقاعی، اصل، لزوم به 
اما در  ؛(32ص، 1، ج2021معنای عدم جواز بر هم زدن آن است )قاعده لزوم(، )مراغی، 

ها نیست و این اصل در عقود معین و از انواع آن ایهپارعقود، ثبوت اصل لزوم، منحصر به 
( و منجز و سایر انواع عقود، بدون منشأبا تعلیق در معلق )غیر معین، تملیکی و عهدی و 

دانند کام میهای استنباط احاین اصل را معتبر و یکی از پایه فقهاتفاوت ثابت است، بسیاری از 
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( و منحصراً عقودی که فقه 223، ص1، جق2319؛ بجنوردی، 139، ص2، ج2394انصاری، )
ایقاعات  آنکهحالمانند. ها را جایز اعالم کرده از شمول اصل لزوم خارج مییا قانون آن

، فسخ است رقابلیغباشند، هرچند که ایقاعات عمل حقوقی الزم و موضوع اصل لزوم نمی
ربوط به ماهیت ایقاع اما این حکم از قاعده لزوم به دست نیامده و مبنای آن دلیل خاص م

 .(117، ص2311است )شهیدی، 
در موارد شک در صحّت ایقاع از ناحیه شک در مشروعیّت ایقاع یا شک  نکهیالیکن در  

از جهت شرط یا مانع بودن چیزی، اصل، صحّت آن است یا فساد، اختالف است، از جمله 
ایقاعات را ممتنع  ( درضع امر اخیک علی احسنهیی که استناد به عمومات صحت )فقها

ست ااالصول ، خویی در مصباحستیناند و قائل به جریان اصل صحت در ایقاعات دانسته
قائل به جریان اصل صحت در  فقهای دیگر از اعدهاما  ؛(311و  7صص، 3ج ،2023خویی، )

گونه آن و ایقاعات هستند، لذا قائل به تفاوت بین عقود و ایقاعات در شک در صحت نیستند،
که اصل صحت در صورت شک در عقود جاری است به همان مالک و دالیل، آن را در 

اما در جریان اصل صحت در (؛ 30-11صص، 1، ج2021دانند )مراغی، ایقاعات جاری می
و علمای  فقهاالبته مبانی و ادله  ؛(293صص، 2311عقود، تردیدی وجود ندارد )شهیدی، 

ها عالوه بر اجماع به ای از آنفاوت است؛ دستهاصول، در جریان اصل صحت در عقود، مت
ن ع ةالّا ان تکون تجار ...» آیه شریفه و« یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود...»آیات قرآن نظیر 

اند اصل صحت زمانی استناد کردند، و گفته« ضع امر اخیک علی احسنه»و حدیث  «تراض
نی تردید در وجود شرط یا مانع باشد )خویی، کند که ارکان عقد جمع باشد یعجریان پیدا می

( و برخی دیگر مبنای آن را سیره عقال 317، ص2؛ عاملی، ج317ص، 3، تقریرات، ج2023
اند، و جریان آن را عام و آن را حتی در موردی که و ضرورت نظام و ثبات معامالتی دانسته

، رسائل، 2020انصاری، ) انددر قابلیت طرف عقد و مورد عقد تردید باشد، جاری دانسته
 .(27-20صص، 1، ج2021مراغی،  و 213ص

نها در ، تاندمتفاوتشود که در بسیاری از احکام، ایقاع با استخدام بنابراین روشن می
اع و گردد، که در ایقکه در ذیل مطرح می فقهاهم بنا بر استدالل بعضی جریان خیار شرط، آن

 استدالل نفی استخدام از ایقاع نیست.دانند، که مخل به استخدام جاری می
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در ایقاعات همچون عقود، شرط )خیار( صحیح است  نکهیاخیار شرط در ایقاعات: در 
، 13ج ،2321)نجفی،  نبودن آن، ادّعای اجماع شده است یا نه، اختالف است؛ بر صحیح

؛ طوسی، 221، ص27ج ،2021؛ روحانی، 210-214صص، 27ج ،2023؛ سبزواری، 20ص
، 2021؛ شهید ثانی، 27، ص1، شرایع، ج2023؛ محقق حلی، 12، ص1، ج2317المبسوط، 
الکرامه، ی، مفتاححر عامل، قواعد، کتاب المتاجر؛ 2021، خیار شرط؛ عالمه حلی، 2مسالک، ج

 .(21، ص29، ج2041بحرانی،  و 207، ص1، مکاسب، ج2014؛ انصاری، 121، ص0ج
اند اند و اثبات تعبدی بودن آن را دشوار دانستهاین اجماع را نپذیرفته قهافی دیگر از اعده

-122صص، 2ج ،2023اند )خویی، ی آن را اجماع مدرکی و فاقد حجیت دانستهنوعبهو 
(. البته 31یزدی،  و 121، ص0، ج2021ی، اصفهان؛ 272، ص0، ج2042؛ محقق ایروانی، 172

عنوان یکی از عقود، با ایقاع که هم در ق آن استخدام( بهو از مصادیاجاره )با وجود اختالف 
گونه که توضیح آن گذشت، هم در بسیاری از احکام آن ماهیت و موضوع و هم در ارکان و

ت آن دو رسد و بحث از شباهکافی برای استدالل به اثبات تمایز ایقاع با استخدام به نظر می
اق استخدام با ایقاع نیست؛ اما طرح و تحلیل آن و خیار شرط، دلیل بر انطب ( در)عقد و ایقاع

مفصل بحث شده است( خالی از فایده نیست.  طوربه، )که در ذیل فقها نظراختالفتبیین 
روشن است که یکی از مصادیق ابراز حاکمیت اراده، حق فسخ معامله با خیار شرط است 

که در برخی مصادیق عقود  ی پذیرفته شده است، هرچندراحتبهجریان خیار شرط در عقود 
نظر وجود دارد، اما جریان خیار شرط در ایقاعات با چون نکاح و وقف و ضمان اختالف

دم در صدد توجیه ع فقهارو بوده است، به همین جهت بسیاری از گیری و موانعی روبهسخت
 اند.جریان خیار شرط در ایقاع بوده

 جريان خیار در ايقاعات(ن به بطالن قائالاول )ترين دلیل دسته مهم

 اجماع

 ها یا برخی مصادیقبسیاری از بزرگان اصحاب، برای نفی دخول خیار شرط در تمام ایقاع
ها اند، شیخ طوسی با شمارش آنچه خیار مجلس و شرط در آنآن، به اجماع تمسک کرده

دلیل شود، به، خیار شرط در آن دو داخل نمیو عتقاما طالق » دارد:شود، بیان میداخل نمی
 .(12، ص1، ج2317)طوسی، « اجماع
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نکاح و وقف داخل  جزبهخیار شرط در هر عقدی »دارد: محقق حلی در شرائع بیان می
شهید ثانی در مسالک بر قول  .(27، ص1، ج2023)حلی، « شود و نیز ابرا، طالق و عتقمی

)شهید ثانی،  «محقق حلی تعلیق زده و افزوده است که این موارد مورد وفاق و حجت است
 کهازآنجا» المقاصد بر کالم عالمه تعلیق زده و گفته است:و در جامع (291، ص2، ج2021

رات، شود و در همین معناست خلع و مباطالق مزیل نکاح است، خیار در آن تصور نمی
ها عرفی است و در معنای عتق چون غرض از این دو جدایی و فراق است و مال در این

شود، چون که ابرا اسقاط است و در تدبیر است و همچنین در ابرا خیار شرط داخل نمی
شود چون که خیار در آن تا زمان فوت موصی جاری است )کرکی، وصیت نیز، داخل نمی

 کدامچیهخیار شرط و جز آن در » دارد:الکرامه بیان میاحمفت صاحب .(101، ص2، ج2019
و  صیغه نافذ شود مجردبهشود؛ چون که ایقاع مبتنی بر این است که از ایقاعات جاری نمی

دلیل اینکه مفهوم مستنبط از شرط آن است که میان دو خیار منافی با این امر است ونیز به
شماری از اخبار به این مفهوم اشاره دارند و ایقاع مقوم به یک طرف  کهچنانطرف باشد، 

 طوری که برخیاست، پس ممنوعیت جریان خیار به طالق و عتق و ابرا اختصاص ندارد آن
 .(121، ص0)عاملی، ج «پنداشتند

اح، نک جزبهخیار شرط در همه عقود ثابت است » اند:محقق سبزواری نیز بیان داشته
سبزواری، ) «شودطالق و عتق، و مستند این حکم اجماع است، چنانچه ثابت  وقف، ابرا،

در مورد عدم ورود » دارد:انصاری در مکاسب بیان می خیش .(210-214ص، ص27ج ،2023
 .(207، ص1، ج2021)شیخ انصاری،  «خیار در ایقاعات ظاهراً خالفی نیست

گوید تعلیالتی که برای منع ، مییابدمحقق بحرانی پس از اینکه عمده منع را اجماع می
ذکر شده است خالی از مناقشه نیست و صالحیت تخصیص عموم نصوص شروط را ندارد 

که مسئله خالی از اشمال نیست، با توجه به  حق این است» افزاید:و در پایان سخن خود می
مخصص که بتوان بر آن اعتماد کرد، هرچند احوط وقوف بر همان  نبوداطالق نصوص و 
چنین  فقهااز بیان  .(21، ص29، ج2041)بحرانی،  «اندی عظام گفتهفقهاحکمی است که 

 ترین مستند حکم به عدم جریان خیار در ایقاعات اجماع است.که عمده دیآیبرم
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 ادله دسته دوم در نقد دلیل اجماع

شود این است که ادعای اجماع بر ها آشکار میکلمات اعالم و تتبع در آنآنچه از مالحظه 
که اثبات تعبدی بودن آن دشوار است، سخن  نیبر اعدم صحت شرط در ایقاعات، عالوه 

بر  چراکه ؛(92، ص1، ج2020خویی، ) ستینگویی است و تحقیق یارای آن دلیل و گزافهبی
 اجماع مذکور اشکاالتی وارد است؛

برخی بزرگان اصحاب مانند شهیدین و صاحب ریاض متعرض مسئله خیار شرط  اول:
 انددر ایقاعات نشده

اند، متعرض عناوین خاصی چون طالق دوم: بسیاری از بزرگان که به مسئله متوجه شده
اند، نه مطلق ایقاعات است... و از این امر عدم وضوح مطلق بودن حکم و عتق و گاه ابرا شده

 .(92، ص1، ج2020خویی، شود )کشف می در ایقاعات
اند: صاحب کفایه االحکام پس از سوم: برخی از ناقالن اجماع، خود در آن تردید کرده

چنانچه این اجماع ثابت باشد و این یبانگر تردید »دارد: بیان می« و کان مستنده اجماع»عبارت 
، به ز شائبه اشکال نیستکند که این مسئله خالی اوی است، صاحب حدایق نیز تصریح می

 «دهددلیل نبود مخصص که بتوان به آن اعتماد کرد. پس حکم مسئله را بر پایه احتیاط قرار می
گوید مقتضای مسئله اطراد حکم به جمیع صاحب جواهر می .(21، ص29، ج2041بحرانی، )

 «ها کذالکلعل»گوید: ایقاعات و عدم اختصاص آن به سه مورد ذکر شده است و در ادامه می
 .(20، ص13، ج2321یعنی شاید چنین باشد، که حاکی از تردید است )نجفی، 

 عنوان دلیل مستقلی در قبالتوان به آن به: اگر تمام بودن اجماع را بپذیریم، نمیچهارم
ادله دیگر تکیه کرد. پس ادعای تعبدی بودن اجماع، خالی از اشکال نیست، افزون بر این که 

چنین اجماعی بر فرض تحققش مدرکی  گریدعبارت بهمحل اشکال است؛  اصل ثبوت اجماع
 .(20، ص13، ج2321است )نجفی، 

حاصل کالم محقق ایروانی در توضیح کالم شیخ انصاری این است که در تحقق مفهوم  
 له وهاست یعنی مشروطشرط فقط دو چیز الزم است، اول طرفین که شرط قائم میان آن

در  این دو چیز ازآنجاکهعلیه، دوم چیزی که شرط قائم بر آن و مرتبط به آن باشد و مشروط
خیار شرط و ایقاع وجود دارد، به این اعتبار، ایقاع مرتبط شده است به تعهد قائم میان طرفین 

 .(12، ص0، ج2042و موجبی برای انکار عموم شروط نیست )ایروانی، 
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استخدام( عالوه بر اختالف در بسیاری از شرایط عقد )ا شود، که ایقاع بدر نتیجه روشن می
 کهنیادر ماهیت و ارکان نیز متمایز است، بنابراین از مجموع آنچه بیان شد، شبهه  و احکام،

شود، و صرف جریان خیار شرط در عقود و استخدام ممکن است ایقاع باشد، ردع و دفع می
 سازد.تخدام را از عداد عقود خارج نمیکند، و اسایقاعات خللی به استدالل وارد نمی

 دوم: عقد بودن استخدام

یکی از اهداف تحقیق پاسخ به این سؤال بود، که آیا جذب و استخدام عقد شرعی است، یا 
ایقاع است؛ که با بیان تفاوتی که هم در ماهیت و هم در ارکان و احکام آن دو وجود داشت، 

پاسخ داده شده است، که استخدام عقد است و ایقاع نیست؛ فلذا سؤال دوم  ادشدهبه سؤال ی
آیا استخدام شبیه انتصاب یک عقد خاص است؟ یا متفاوت از آن  نکهیاگردد و آن مطرح می

بحث انتصاب در سیره نبوی و علوی جریان  نکهیاو منطبق بر اجاره است؟ فلذا به لحاظ 
( مطرح شده است بنابراین ابتدا بحث عقد شرعی بودن نصب قاضی) یفقهداشته و در منابع 

با استفاده از وحدت مالک و مناط در انتصاب و استخدام  و سپسکنیم، انتصاب را مطرح می
ها، این دو عقد شبیه هم هستند( و با واسطه آن و تنقیح مناط، عقد )که در بسیاری از زمینه

 شود.شرعی بودن استخدام نیز احراز می
آیا  هنکیبررسی شود، مثالً اموشکافانه بحث باید چندین فرض مطرح شده و  در این

آیا عقد اجاره  ؟اگر عقد است چه نوع عقدی است، بر فرض نکهیو ا ؟انتصاب عقد است
 طورو همین ؟و یا جایز ؟آیا انتصاب عقد الزم است نکهیغیره و ا اییا عقد وکالت و  ؟است

، فرآیند ؟ فلذا ابتدا الزم استتواند باشدعی چه نوع عقدی میتا آخر ببینیم انتصاب از نظر شر
 کنیم.بررسی را عقد بودن آن 
 باید گفت:بنابراین 

 ؛دارد «منصوب»و  «ناصب»انتصاب  -2
 ؛کند بار منصب را بر دوش منصوب بگذاردناصب اراده می -1
 ؛دهدمنصوب توان و تخصص و وقت خود را در اختیار ناصب قرار می -3
 ؛کندای درخواست و دریافت میالزحمهدر مقابل این واگذاری، حق -0
 ؛کندفروشد و تملیک میدر حقیقت منفعتی را به ناصب می -1
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 ؛دهداو در واقع منافعی از خود را اجاره می -2
 ؛او اجیر و ناصب مستأجر است -7
 ؛قرارداد بین این دو از نو ع عقد اجاره است -1
 ؛است اجاره از عقود شرعی -9

 پس انتصاب یک عقد شرعی است. -24
این نتیجه رسیدیم که انتصاب عقدی شرعی است، به  به« انتصاب»که از تحلیل  حال

 پردازیم،از حیث عقد بودن یا نبودن می« یریکارگبهاستخدام و »بررسی وضعیت 

 تحلیل عقد استخدام

« استخدام شونده»و  «کنندهاستخدام» یعبارت؛ بهدارد «مخدوم»و  «خادم» استخدام -2
 دارد.

 بگذارد.مستخدم  را بر دوش یک وظیفه کنداراده می کنندهاستخدام -1
 دهد.قرار می استخدام شوندهتوان و تخصص و وقت خود را در اختیار  مستخدم -3
 کند.ای درخواست و دریافت میالزحمهدر مقابل این واگذاری، حق -0
 کند.فروشد و تملیک میمیکننده استخدامرا به  در حقیقت منفعتی -1
 دهد.او در واقع منافعی از خود را اجاره می -2
 مستأجر است.کننده استخداماو اجیر و  -7
 قرارداد بین این دو از نو ع عقد اجاره است. -1
 اجاره از عقود شرعی است. -9

 یک عقد شرعی است.استخدام پس  -24

 اجارهسوم: انطباق با عقد 

ثابت شد که استخدام و انتصاب از مصادیق عقود شرعی هستند، این سؤال  نکهیاپس از 
 نکهیاعلت ؟ استگردد که آیا انتصاب و یا استخدام مانند عقد اجاره و منطبق با آن مطرح می

کنیم این است که عقد استخدام به داللت مطابقی با ما ابتدا انتصاب را با اجاره مقایسه می
لب مطزیای هم شبیه به انتصاب است؛ فلذا در اثبات این  جهاتاست، اما از  منطبقاجاره 

 انتصاب یا استخدام( را که درعقد )که استخدام منطبق بر اجاره است( باید یکی از این دو )
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شد، با عقد اجاره که یکی از عقود معین یسیره نبوی و علوی جریان داشته و به کار گرفته م
 آور شدیم که انتصاب عقدی استو در بحث پیش یاد، شرعی است، بررسی و مقایسه کنیم

که در سیره حکومتی نبوی و علوی جریان داشته لذا با واسطه قرار دادن آن عقد شرعی 
 شود.استخدام نیز ثابت می
و اجاره بودن ، ستیعقد اجاره منطبق نهای که انتصاب با استانداردحق این است 

ه که ب، که در اجاره فسخ وجود دارداست  ها اینیکی از فرق انتصاب منتفی است؛ چراکه
 ، بنابراین منطبق باکه حق ناصب است، ولی در انتصاب عزل وجود دارد، آیدشرط می همراه

شکال نیست(، چند ا البته بر این نظر )که انتصاب منطبق با اجارهو  عقد انتصاب نیست؛
 شود.ها، ادعای ما اثبات میشود، که با پاسخ به آنتقدیری مطرح می

فسخ را  پس نقش ؛اما بدون قید و شرط نیست، عزل هرچند حق است اشکال اول:
یست، جهت نگونه که فسخ مقید به شرایطی است، عزل نیز مطلق و بی، و همانکندبازی می

 بنابراین عقد اجاره با انتصاب منطبق است.و همیشه تابع ضوابطی است، 

شرط هب نیاز که اما نفس عزل، تابع ضوابطی است، اعمال حق عزل اگرچه نکهیا: اول: جواب 
 .ردیقرار گتا در معرض فسخ  ضمن عقد دارد شرطبهسخ که نیاز به خالف ف، ضمن عقد ندارد

 د.گرداست که بدون سبب اعمال می« اقتراحی»نوعی از عزل دوم: 

منظور از برکنارى اقتراحى، عزلى است که بدون سر زدن رفتارى که زایل کننده شرایط 
 ،آمده است« عزل قاضى»عنوان  ذیلامامیه احراز منصب است، انجام گیرد. این بحث در فقه 

حلی، اند )شمارد. برخى دیگر نیز مانند او فتوا دادهشرائع چنین عزلى را جایز مى که صاحب
، 2321نجفی، دانند )دیگر، آن را جایز نمى یاو عده ولى صاحب جواهر (؛23، ص0، ج2049

دلیل قائالن به جواز، این است که رابطه قاضى با امام، مانند وکیل یا وصى،  .(21، ص04ج
تواند آن را به دیگرى واگذار یا از او سلب کند و اصوالً زوال است که مى همواره قابل

 است. قضاوت حق امام

ائالن به عدم جواز، این است که والیت قاضى، با وجود شرایط و نصب، شرعاً استقرار ق
و چنین عزلى عبث است؛ زیرا قاضى واجد شرایط ، یافته است و بدون دلیل، قابل زوال نیست

 .بردرا مساوى فاقد شرایط دانستن است و آبروى او را نیز نزد مردم می
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ن هایى از ایدر سیره نبوى و علوى، عزل ؛ دلیل:رسدتر به نظر مىدلیل گروه اول، قوى
 :قبیل وجود داشته است

 ؛ا)ص(برکنارى معاذ بن جبل از امارت یمن، توسط رسول خد .الف

 ؛ن)ع(برکنارى قیس بن سعد از والیت مصر، توسط امیرالمؤمنی .ب

 .سفیان توسط خلیفه دومبرکنارى زیاد بن ابى .ج

نین ولى بر فرض مشروعیت و وجود چ قابل تصور نیست؛البته هیچ عزلى بدون سبب، 
 اختیارات نصب کنندگان را نتیجه گرفت. شمولتوان از این امر، عزلى، مى

میزان و معیار ارزیابی تواند است جدا از عقد انتصاب و نمی «یایقاع»عزل  اشکال دوم:
 ؛دو عقد انتصاب و اجاره باشدانطباق 

است )ولو ایقاع باشد( اما مستأجر حق عزل اجیر را  هرحال عزل حق ناصببه: جواب 
، بنابراین ایقاع بودن عزل در به شکل مشروط آن هم بلکه حق فسخ عقد اجاره را دارد، ندارد

 کند.نصب خللی به استدالل وارد نمی

که با استیجار و اجاره هم ، یک سیره اداری و عقالیی است، عقد استخداماشکال سوم: 
 .منطبق است

خدام غیر استکننده انطباق استخدام با استیجار و اجاره است، اما این دلیل، اثباتجواب: 
که انتصاب از مقوله درحالی، است یریکارگاستخدام از مقوله به چراکه از انتصاب است

ن ی است، بنابرایریکارگبه، اگرچه موضوع بحث حاضر ما در استخدام و است یکارگماربه
گیریم، که استخدام یک سیره اداری عقالیی است، انتصاب و اجاره نتیجه می مقایسه واسطهبه

ه ؛ اما انتصاب منطبق با اجاره نیست، باستکه عالوه بر عقد شرعی بودن، منطبق با اجاره نیز 
 همان دالیل و تحلیلی که در صفحات قبل ذکر شد.

افراد( با استخدام، صرفاً به جهت انطباق اجاره )عمل  کهنکته قابل توجه این است 
ود، شعنوان یک عقد مستحدث و نوپدید( عقد شرعی و الزم بودن استخدام ثابت نمی)به

خصوص منابع )قرآن و سنت( به فحص از وجود های اسالمی بهبلکه اصوالً با توجه به آموزه
مخصص هم باید توجه داشته باشیم، به همین جهت، عالوه بر اصل عدم سلطه بر  نبودیا 

 استخدام و یا اجاره عمل افراد هم داللت دارد بر کراهتانسان ظاهراً روایتی وجود دارد که 
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ها را که مفاد آن ممکن است چند اشکال تقدیری به مباحث پیشین وارد آید، بنابراین اشکال
 کنیم.بررسی می

یری افراد در سازمان را منطبق با اجاره بدانیم، کارگبهچگونه استخدام و طرح اشکال: 
که با استخدام و  است بر انسانکه اصل اولی عدم مشروعیت سلطه و سیطره یدرحال

 یری تعارض دارد؛کارگبه
کنند تصورشان این است که مفهوم استخدام کسانى که چنین ایرادى مینقد اشکال:  

هم تسخیر به معنى را مسخر خود سازد، آندیگرى  بشر گروهاین است که گروه معینى از 
که مطلب چنین نیست، بلکه منظور استخدام عمومى مردم یدرحالکشى کردن ظالمانه، بهره

 هاىها و آمادگینسبت به یکدیگر است، به این معنى که هر گروهى امکانات و استعداد
ها در خدمات آن طبعاًد، توانند فعالیت کننخاصى دارند که در یک رشته از مسائل زندگى می

ر هاى دیگر دکه خدمات دیگران در رشته گونههمانگیرد، آن رشته در اختیار دیگران قرار می
گیرد، خالصه استخدامى است متقابل، و خدمتى است طرفینى، و به تعبیر ها قرار میاختیار آن

ظاهر آیه شریفه ید این مطلب مؤدیگر هدف تعاون در امر زندگى است و نه چیز دیگر، 

ورَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِیَتَّخِذَ »یری دارد کارگبهاست، که داللت بر اباحه این نوع 
 ؛(31الزخرف:) «بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِیًّا

گیرند ایم تا یکدیگر را به خدمت هی برتری داددرجاتو برخی آنان را بر برخی دیگر به »

 «.خود را سامان بخشند...و زندگی 
نت ینکه ساتوضیح »مکارم شیرازی )در تفسیر نمونه( ذیل آیه شریفه آورده است: 

اند، تعاون تسخیر شده و یگرهمدتعالی در مخلوقات طوری است، که برای خدمت به یبار
)مکارم « امکاناتی که در اختیار دارد و حسباما به اشکال مختلف، هرکدام در جای خود 

 .(321، ص0، ج2022ازی، شیر
و بعضی را بر بعضی دیگر درجاتی دادیم، لذا نتیجه آن » :استدر التفسیرالواضح آمده 

سازند! در حقیقت هرکدام به خودش  مسخر خودها بعضی دیگر را خواهد شد که بعضی از آن
 (.393، ص0، ج2023)حجازی،  «کندکند، اگرچه در ظاهر به دیگری خدمت میخدمت می
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 تخدامو اسیری کارگبهمدیریت( مستلزم ) یگرانداست که انجام کار توسط  پرواضح
است، و بنابراین اشکال دیگری که ممکن است مطرح گردد،  گرفتن یراجافراد یا به تعبیری 

بول یردستان در قزاستدالل به روایاتی که مبین کراهت اجیر شدن انسان است؛ که از سوی 
 ت معضلی ایجاد نماید بنابراین؛مدیریت دیگران، ممکن اس

ه با ک یری و استخدام افراد استکارگبه: روایات باب اجاره دال بر کراهت اشکال دیگر
نتیجه عقد شرعی بودن استخدام تعارض دارد؛ محمد از احمد از  و دراباحه و جواز استخدام 
خود  کسی که» رماید:فشنیده که می عمر نقل کرده که از امام صادق)ع(ابن بزیع از مفضل بن 

 .(320، ص2ج، 2912 ینی)کل 2«گویی رزق خویش را واداشته است کند یراجرا 
با روایاتی که اجیر شدن را مباح دانسته  یات مشابه آن،و رواین روایت ا نقد اشکال:

محمد بن سنان البرقی عن أبی الحسن علیه الساّلم قال سألته » تعارض دارند؛ از جمله روایت:
اإلجارة فقال، صالح ال بأس به إذا نصح قدر طاقته قدآجر موسى علیه الساّلم نفسه واشترط عن 

 أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمانِیَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ» فقال إن شئت ثمانیا وإن شئت عشرا فأنزل اللَّه عز وجل فیه
 (.273، ص3، ج2321 یبتهذ)طوسی  «عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ

، 21، ج2023شود )خویی به اینکه مشکلی در سند روایات مالحظه نمی توجه بابنابراین 
 :وجود دارد حلراه(. برای رفع تعارض داللی روایات دو 04ص

 ؛کراهت حمل کنیم را براخبار مانعه  -2
 رار دهد.ق مستأجرخود را در اختیار  وقتتمامکه اجیر  در صورتی قائل به منع باشیم -1

بیت)ع( بعید است که  اهل ( وکه این از نظر پیامبر)ص اشکال را دارداما مورد اول این 
معامله مکروهی انجام دهند، بنابراین برای رفع تعارض  )ع(شعیب و حضرت )ع(حضرت موسی

یر ی حمل کنیم که اجبر صورترا  و کراهتروایات اقوی این است که به مورد دوم بسنده کنیم 
 (.207، ص27، ج2042قرار دهد )کاشانی  مستأجرخود را در اختیار  وقتتمام

یری و استخدام دیگران )مانند عقد اجاره است( و کارگبهدر نتیجه، قول به اباحه 
 الجمله محظوری ندارد.یف

که جذب و استخدام )عالوه بر  گرددروشن می شدهمطرحبنابراین با توجه به دالیل 
 دیگران برای انجام کار که با تنقیح مناطیری کارگبهدر مشروعیت اجاره و  شدهمطرحدالیل 
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ای رسیدن به هدف از پیش بر وو وحدت مالک در استخدام نیروی انسانی نیز جاری است(، 
انتظام بخشیدن به زندگی اجتماعی یا تحقق یک مصلحت نوعی، از نظر  منظوربهشده، یینتع

م یری و استخداکارگبهه رسد، در نتیجه، قول به اباحشرعی امری جایز و مباح به نظر می
ی که از این عمل مباح و عقدالجمله محظوری ندارد. یفدیگران )مانند عقد اجاره است( 

 شود، همانند اجاره عقد شرعی خواهد بود.ناشی می

 بنديمعج

از موارد، با  کیچیهکه در  شوددر ماهیت ایقاع، معلوم می شدهگفتهبا دقت نظر در موارد 
خوانی ندارد، به این معنی که استخدام بر خالف ایقاع یک رابطه طرفینی است استخدام هم

توان یک شخص حقیقی و نمی گاهچیهمسلم است،  آنچهکه نیاز به ایجاب و قبول دارد و 
 ی و استخدام کرد.ریکارگبهو بدون مالحظه صیغه قبول  اشارادهآزاد را بر خالف 

که ایقاع از سه رکن مهم  گرددتخدام روشن میاز تفاوت ارکان ایقاع با مقومات اس
نشأ مشود چراکه عالوه بر انشاء و رکن تشکیل می چهارتشکیل یافته است، اما استخدام از 

نتیجه( به ایجاب و قبول نیز نیاز دارد. لذا عالوه بر اختالف در ماهیت بین استخدام و ایقاع، )
در ابتدای بحث که ممکن است  شدهمطرحه در ارکان نیز اختالف وجود دارد؛ بنابراین شبه

 گردد.استخدام ایقاع باشد، ردع و دفع می
راکه چو اجاره بودن انتصاب منتفی است؛  ستیهای عقد اجاره منطبق نانتصاب با استاندارد

ولی در ، آیدشرط می ه همراهکه ب، که در اجاره فسخ وجود دارداست  ها اینیکی از فرق
قد ع، بنابراین منطبق با عقد انتصاب نیست؛ اما که حق ناصب است، داردانتصاب عزل وجود 

 .که با استیجار و اجاره منطبق است، استخدام کارمندان یک سیره اداری و عقالیی است

چراکه  ؛استخدام غیر از انتصاب است آید، کهاز مقایسه استخدام با انتصاب به دست می
الوه بر ، عاست یکارگمارکه انتصاب از مقوله بهرحالید، است یریکارگاستخدام از مقوله به

آن در عقد انتصاب عقد از طرف ناصب جایز است اما از سوی منصوب الزم است، اما در 
اجاره عقد از سوی طرفین الزم است، بنابراین استخدام یک سیره اداری عقالیی است، که 

اره ؛ اما انتصاب منطبق با اجاستجاره با ا منطبق زینعالوه بر عقد شرعی بودن، از حیث لزوم 
رط است؛ کننده نیز شدر استعفا، صاحبان مناصب حق استعفا دارند؛ اما رضایت نصب؛ نیست
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کارگران، کارمندان و ) یعادزیرا عقد انتصاب، از سوی منصوب الزم است؛ مستخدمان 
تداوم کار هستند و  قرارداد اجاره و یا استخدام، که عقد الزم است، موظف به ( طبقنظامیان

بان های مذکور درباره صاحتوانند از انجام کار معاف شوند. استنتاجتنها با توافق کارفرما می
مناصب و مستخدمان عادی، هماهنگ با حقوق اداری است؛ بنابراین سازمان متبوع مستخدم 

ود، ین و مجرب خمنظور جلوگیری از ریزش کارکنان امدر رد یا قبول استعفا آزاد است، لذا به
یست، و درخواست استعفای کارکنان الزام و یا تکلیفی برای سازمان نملزم به قبول استعفا 

کنان قیدوشرط و تسهیل انفصال کاریبرسد در بعضی موارد موافقت کند. به نظر میایجاد نمی
های ورهبرگزاری دعالوه بر از دست دادن نیروی نخبه و مفید، نوعی اتالف منابع مالی ناشی از 

آموزشی ضمن خدمت کارکنان مستعفی، که در زمان اشتغال جهت باال بردن کیفیت سازمان 
المال است. یتباست که مصداقی از هدر دادن امکانات  کارکنان مصرف شده و تخصص
شود مدیران عالی سازمان با توجه به عقد الزامی بودن استخدام کارکنان، مصلحت پیشنهاد می

ی و ملی را بر مصلحت شخصی افراد متقاضی استعفا ترجیح دهند، تا موافقت با استعفای عموم
آنان، بدون در نظر گرفتن صرفه و صالح سازمان، موجبات ریزش نیروی انسانی ماهر و 

 متخصص و امین و متعهد فراهم نگردد.
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