
 

 

 
 

 واکاوی حقیقت عقد صلح و معیارهای توصیف عقود معین به صلح
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 چکیده
در بین عقود معین، عقد صلح از این ویژگی منحصر به فررد بروروردار ا ره  ره     

تواند نتیجه معامالت دیگر را افاده  ند، بدون اینکه احکام اوتصاصی آن عقرود   یم
بر آن حکومه  ند. ابهام در معنای صلح از یک  و و امکران اانیرینی صرلح در    

در مقرام آن واعرش هرده را بره      مقام  ایر عقود، تمییز صلح از عقد معینی  ه صلح

مبردل   ررده ا ره. بره  مرین اهره،  ردق ایرن مقالره           برانگیز ای چالش مسئله
پا خگویی به این دو  ؤا  ا ه: نخسه، حقیقه صلح چیسه؟ دوم، معیار رای  

هود  دام ا ه؟ پر    توصیف عقد به صلح زمانی  ه در مقام عقود معین واعش می
توان دریافره حقیقره    حقوعدانان در این زمینه میاز برر ی و تحلیل آراء فقهاء و 

در مقرام اثبرات  رر ارا      .تسالم و تراضری نیسره   صلح به لحاظ ثبوتی چیزی از
عررارداد را بایرد    طرفین از عنوان صلح ا تفاده  نند، به دلیل همو  علمررو صرلح،  

ر و د انرد  نکررده در مواردی نیز  ه طرفین از عنوان صلح ا تفاده  صلح علمداد  رد.
توصیف عقد بین عالب صلح و یکی دیگر از عقود معین تردید باهد، چنانچه عقرد  

مبتنی بر مسامحه بوده یا در مقام حل یک نزاع واعرش هرده باهرد انتخران اانرب      
 صلح ترایح دارد.
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 مقدمه
عقد صلح، تنها عقدی ا ه  ه می تواند آثار  رایر عقرود معرین را محقرز  رازد،            

بدون آنکه احکام اوتصاصی آن عقود در مورد آن اراری هرودم مر الر در صرورتی  ره      

صلح در مقام عقد اایزی مانند مضاربه منعقد هود الزم ووا د بود. ا نون با تواره بره   

ز بین صلح در مقام عقود معین با وود عقود این ثمره مهم،  ؤا  این ا ه  ه واه تمای

هود گا ی عقد به عنوان بیش توصیف  اصلی چیسه؟ به عنوان م ا ، چه عاملی  بب می

هرود  ره طررفین     هود و گا ی به عنوان صلح در مقام بیش؟ مسئله، زمانی دهروارتر مری  

« منتقل  ردم»مانند  غیر صریحعنوانی برای عقد وود انتخان نکرده و به ا تعما  الفاظ 

 اند. بسنده  رده« واگذار  ردم»یا 

پا خگویی به این پر ش ا ا ی در گرو تیرخی  ما یره عقرد صرلح و یرافتن            

مبنایی برای توصیف یک عمل حقوعی به صلح ا ه. آیا معیار توصریف عقرد صرلح را    

ن باید در هکل و الفاظ به  ار رفته در تیکیل عقد استجو  رد یا در ما یره و مضرمو  

انیائی عمل حقوعی یا تر یب دو معیار؟ بر ا اس معیار هکلی صررق، توصریف یرک    

تو ط طررفین عررارداد ا ره. معیرار     « صلح»عرارداد به صلح در گرو به  اربردن عنوان 

ما وی در گرو تبیین ما یه عقد صلح ا ه. با به  ارگیری این معیرار بررای توصریف    

اند پرداوره و چنانچره    چه طرفین انیا  ردهیک عمل حقوعی به صلح، باید به تحلیل آن

مُنیأ با حقیقه صلح منطبز باهد، عمل حقوعی واعش هده را بایرد صرلح علمرداد  رردم     

وواه از لفظ صلح برای انیا ما یه حقوعی ا تفاده هده باهد یا ویر. به  ارگیری ایرن  

یرن  معیار، متوعف بر هناوه حقیقه صلح ا ه و چنانکه ووا یم دیرد در وصروا ا  

موضوع، آرا متفاوتی واود دارد و از  مین رو  اربسره ایرن معیرار بره حسرب معیرار       

دا رتان   منتخب در تیخی  حقیقه صلح متفاوت ووا د بود. به عنوان م ا ، اگرر  رم  

: 5901) اتوزیران، بردانیم  « گذهه  رای متقابرل  »با بروی ا تادان حقوق، او ره صلح را 

ر گرو احراز واود ایرن عنصرر یعنری گذهره     توصیف یک عقد با عنوان صلح د(، 943

 طرفینی ووا د بود. احتما  دیگر ا تفاده از  ر دو معیار هکلی و ما وی ا ه.

چنان  ه هایسته ا ه مورد  این موضوع با واود ا میه نظری و عملی فراوان، آن      
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ران  نکاش ا تادان حقوق عرار نگرفته ا ه. اوتالق دیدگاه ا تادان براسته حقوق ایر 

در این مسئله به تیتّه در رویه عضائی و ابهام در حکم این موضروع در حقروق مردنی    

و  (331-949: 5901) دامن زده ا ره. در برین هرارحان برزرن عرانون مردنی،  اتوزیران       

به تحلیل حقیقره صرلح و واره ممیلرز آن از  رایر      ( 590-501: 5903) اعفری لنگرودی

تحریرر درآمرده     ای  ه در این بان بره رهرته   ارزنده اند. یکی از آثار عقود معین پرداوته

 ر چند در این  تران در   ا ه. موضوع عقد و مورد معامله با تأ ید بر عقد صلح تان 

نظرر  فقهایی  ه در این مقاله در بحث حقیقه صرلح،   بحث ما یه عقد صلح به دیدگاه

ای  گونره  اما در نهایه ما یه صلح را بره   ا مورد برر ی عرار گرفته اهاره هده ا ه آن

 (.599-509: 5939اللهری،  )نعمه تبیین  رده  ه با دیدگاه مورد نظر این مقاله  مسویی ندارد

گذهته از این، مسائلی  ه در این مقاله به عنوان معیار ای توصیف عقد صرلح و تمییرز   

در  تان مزبرور مرورد    آن از دیگر عقود معین بیان هده  ه مسئله اصلی این مقاله ا ه

 بحث واعش نیده ا ه مگر به صورت گذرا.

د د این موضوع ادبیات پر برن و براری را    ای فقها نیز نیان می مرااعه به دیدگاه     

ایم با ا رتمداد از پییرینه فقهری     به وود اوتصاا نداده ا ه. ما در این نوهتار  وهیده

برر مرواد عرانون مردنی و تحلیرل دیردگاه        عانون مدنی و تحلیل  لمات فقها و با تأ یرد 

هارحان عانون مدنی، به ارائه را کاری برای تمییرز صرلح در مقرام معرامالت از معاملره      

اصلی  ه صلح برای تحصیل نتیجه آن واعش هده بپردازیم. برای ر یدن به ایرن مقصرود   

نوبره   پ  از آنو  تبیین ما یه و علمرو عقد صلح به لحاظ عالم ثبوت ا هگام او ، 

 ر د. به برر ی عواعد اثباتی حا م بر توصیف یک عقد به صلح می

 

 تعیین عناصر دخیل در محل نزاع .1

 را   تعیین حقیقه صلح و مالک تمییز صلح از عقودی  ه صلح در مقرام آن  بحث از     

واعش هده، متوعف بر پذیرش چند مقدمه ا ره. ترأثیر ایرن مقردمات برر موضروع ایرن        

پذیرش بروی از ایرن مقردمات  مچرون ا رتقال       نتیجه عدم ونه ا ه:نوهتار بر دو گ

اما  هودم صلح، منتفی هدن یا بی فایده هدن بحث تمییز صلح از عقد اایگزین هده می
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بروی دیگر از مقدمات مانند علمرو  اربرد صلح نسبه به تمام یا بخیی از عقود معین، 

ترتیب بره برر ری  رر یرک از ایرن      در و عه یا ضیز گستره بحث تأثیرگذارند. ما به 

 پردازیم. مقدمات می

 

 استقالل عقد صلح .1-1
در صورتی  ه صلح را تابش عقدی بدانیم  ه صلح در مقام تحصیل نتیجه آن واعرش  

بنا بر ایرن دیردگاه،    هده ا ه، احکام و آثار و هرایط صلح تابش عقد اصلی ووا د بودم

قد واود ندارد، اما اگر عقرد صرلح را عقردی     یچ ثمره عملی در یافتن امتیاز این دو ع

مستقل بدانیم این عقد از حیث هرایط، احکام و آثار، مستقل از عقدی ووا رد برود  ره    

آثار آن در عالب عقد صلح تحقز یافته ا ه. م الر اگرر متصرالحین فایرده عقردی ارایز      

و مضاربه تبعیه  مانند عاریه یا مضاربه را مورد عصد عرار د ند این عقد از احکام عاریه

 (.      00 - 09: 3 ج ،5913) اهف الغطاء،نخوا د  رد و عقدی اایز نخوا د بود 

داننرد و   ا  ریه عریب به اتفاق فقهرای امامیره عقرد صرلح را عقردی مسرتقل مری              

معتقدند  ه این عقد، احکام و هرایط وراا ورود را دارا ره و از احکرام و هررایط      

م هرهید  513: 5059م حلری،  10: 5054، حلری م 303: 5901)طو ری، نرد    دیگر عقود تبعیه نمری 

: 5040م نجفری  1: 5050اامراع )حلری،   تروان بره    ادلّه این دیدگاه می ازامله. (931: 5051او ،

عقرود  اصل بودن ا رتقال  و اصراله در   (، 909تا:  )مجا د طباطبایی، بیههرت عظیم  (،353

تعداد اند ی از فقها امامیه عائرل بره فرعیره    اهاره  رد. با این واود، ( 01: 5041بحرانی، )

گرذار   عرانون (. 3: 5050م مو وی ومینی، 901: 5041)راوندی، عقد صلح بر  ایر عقود  ستند 

هرود یعنری    ای  ه از اصاله و ا رتقال  عقرد صرلح ناهری مری      ق.م نتیجه 110در ماده 

فرانسه نیز عقد صلح، عقدی مسرتقل از  رایر   پذیرد. در حقوق  ا تقال  در احکام را می

 (Malaurie, 2009: 599). هود  عقود محسون می

 

 . لزوم یا عدم لزوم سبق یا احتمال نزاع2-1

یکی دیگر از مقدمات الزم برای امکان طرح بحث تمییز صلح در مقام عقود معرین  
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ضرروری  از عقد اصلی، آن ا ه  ه در تحقز صلح، وارود نرزاع موارود یرا محتمرل      

 )السرنهوری،  نباهد. اگر بروز نزاع را در انعقاد عقد صلح هرط بدانیم، چنانکه حقوق مصر

بره ایرن راه    Malaurie, 2009: 600) م(Code civil français و فرانسره  ( 140-154:ترا  بری 

 انررد تررا اررایی  رره در حقرروق فرانسرره دعرروی محررور صررلح دانسررته هررده ا رره رفترره

Malaurie, 2009: 600)عطعار صلح در مقام عقود معین برا عنروان صرلح، عابرل توصریف       (م

 نخوا ند بودم مگر آنکه عقد مورد نظر به دنبا  تحقز نزاع منعقد هده باهد.

با واود آنکه اغلب فقها بر این باورند  ه عقد صلح برای رفش نزاع تیرریش هرده          

امامیه بر آن ا ه  ه واود یا اما نظر میهور فقهای  (1: 5034م حلی، 33 :5040حلی، )ا ه 

م 041: 5050م  ر ری،  55: 5050)حلری،  احتما  بروز نزاع در انعقاد عقد صلح هررط نیسره   

م بهبهرانی،  141: 5039م  ربزواری،  399ترا:   م بحرانی، بری 995: 5049اردبیلی،  م519: 5054ههید ثانی، 

 اامراع  .5از این عررار ا ره:    اند  ردهدالیلی  ه فقها برای این دیدگاه بیان (. 091: 5051

نصروا  دا  برر ارواز     اطالق .3( 355: 5040م نجفی، 390: 5033م نراعی، 995: 5049)اردبیلی، 

 ند  ه چه در حا   بز نزاع و چه در صورت عردم  ربز    یمعقد صلح، بر این دالله 

صرحه   اصل .9 (.00: 5041م بحرانی،5059:313)ههید ثانی، نزاع انعقاد عقد صلح اایز ا ه

: 5050 ر ری،  )آن نزاع حکمه تیریش صلح بوده نره علره    رفش .0 (5059: 313)ههید ثانی،

اند ی از فقها نیز تحقز یا احتمرا  نرزاع را در انعقراد عقرد صرلح        عدهالبته  (.040و  041

م 91و  91: 3ج ، 5913م  اهف الغطراء،  04: 5031م نجفی،30: 5031)مکارم هیرازی،  دانند یمهرط 

 (.500تا:  ومینی، بیمو وی 

ر د عانون مدنی به تبش عو  میهور فقها  بز یا احتمرا  برروز نرزاع را     به نظر می       

 انرد  در انعقاد عقد صلح هرط ندانسته ا ه. اغلب حقوعدانان نیز  مین نظرر را پذیرفتره  
 - 503: 5903م اعفرری لنگررودی،   595: 5901م هرهیدی،  333: 5901م  اتوزیان، 934: 5931امامی، )

 (.534-593: 5903)امرامی،  انرد   البته بروی نویسرندگان از نظرر مخرالف دفراع  ررده      .(509

ق.م چهار صورت را بررای انعقراد عقرد صرلح متصرور دانسرته        113گذار در ماده  عانون

 صلح در مورد الوگیری از تنازع احتمرالی  .3صلح در مورد رفش تنازع مواود  .5ا ه: 

گرذار    نرد  ره عرانون     ا. آنچه  ه بر این دالله می آن غیر .0امالت صلح در مورد مع .9

در « یرا در مرورد معاملره   »داند مورد  وم ا ه  ه برا عبرارت    صلح بدوی را صحیح می
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عانون مطرح هده و نیانگر اعتبار و صحه صلح در مقرام معرامالت ا ره. ایرن مرورد      

مرورد الروگیری از تنرازع    عسیم دو مورد صلح در مورد رفش تنازع مواود و صرلح در  

احتمالی عرار داده هده ا ه. به این معنا  ه این مورد به لحراظ مرا وی متفراوت از دو    

مورد اویر ا ه و در آن نه  بز نزاع واود دارد نه احتما  آن. گذهته از این، تصرریح  

 اایی برای تردید در دیدگاه عانون مدنی باعی نگذارده ا ه زیرا در ایرن  ق.م 110ماده 

عسم  وم یعنی صلح در مقام معامالت یا صلح بدوی یاد  گذار به صراحه از ماده عانون

  رده ا ه.

 

 گستره عقد صلح در مقام عقود معین .3-1

عقد صلح بسیار مؤثر ا ره    یکی از مسائلی  ه در روهن  اوتن ما یه و گستره

آیرا   ند آن ا ه  ه  اعما  حقوعی عابل توصیف تحه عنوان صلح را روهن می و دامنه

تواند عائم مقام تمام عقود هود یا به اعمرا  حقروعی واصری چرون بیرش،       عقد صلح می

 اااره، عاریه و ابراء تعلز دارد؟

عقرود     مره  ه از باورمندان به عمومیه عائم مقرامی صرلح از    منا لصاحب  تان      

فقهایی را  ه عقد صلح را عقدی مسرتقل    ه تمام  ند یمغیر از عقد نکاح ا ه تصریح 

 (.909ترا:   بری  ،)مجا رد طباطبرایی   آورد حسران  بره باید از موافقان  مین دیدگاه  همارند یم

اثر  افادهدر مقام  ر عقدی  ه  تواند یمبهجه نیز معتقد ا ه عقد صلح  اهلل هیآمرحوم 

 (.159: 5039)بهجه، آن اوتصاا به  بب واصی ندارد مانند نکاح ااری هود

و یش عقد صلح رییه در معنرا و مضرمون و ما یره     گسترهمبنای  ر د یمبه نظر       

از تحلیل معنای صلح  ه در بیان فقها با عنوان تسالم بر امری بیران هرده   این عقد دارد. 

 ردیر گ یمبه مبنای  عه این عقد پی برد زیرا امری  ه بر آن تسالم صورت  توان یما ه 

اعم از تملیک عین یا منفعه یا انتقا  یا ا قاط حز و موارد دیگر ا ه و زمانی  ره در  

مگرر   ردیر گ یمر همو  این عقد بر امری هک داهته باهیم اصل آن ا ه  ه آن را در بر 

 ه باهد.آنکه دلیل واصی بر عدم همو  واود داهت

به طور مطلرز صرلح    110عانون مدنی نیز به تبعیه از دیدگاه میهور فقها در ماده        
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تروان دریافره    در این ماده مری « معامالت»پذیرد. از اطالق واژه  در مقام معامالت را می

عقد صلح عابلیه آن را دارا ه  ه نتیجه  ر عقد مالی و حتی ایقاع مالی چون ابرراء را  

. البته عقودی مانند نکاح و ایقاعاتی  مچون طالق به طور واا از عموم این افاده  ند

 ماده وارج  ستند.

 

 تحلیل حقیقت عقد صلح .2

برای تمییز عقد صلح از  ایر عقود معین و د تیابی به توصیف صحیح عقد، ابتردا         

باید ما یه و حقیقه این عقد را به طور دعیز مورد مطالعه عرار داد. در این عسمه بره  

 پردازیم.  ای فقها و حقوعدانان در این زمینه می برر ی دیدگاه
 

 دیدگاه حقوقدانان در ماهیت صلح .1-2

ب حقوعدانان از ورود به بحث تحلیل حقیقه صلح وودداری  ررده و صررفار   اغل 

 (.531: 5901ههیدی،م 951: 5931)امامی،اند  به ارائه تعاریفی  اده و بعضار عابل نقد ا تفا  رده

در « ای متقابرل  گذهرته »بعضی از حقوعدانان معیار تمایز صلح از دیگر عقرود را وارود   

دیردگاه   .(943: 5901) اتوزیران،  داننرد  مواود یا محتمل مری  مورد حز میتبه یا مورد نزاع

در حقوق فرانسه تنها واود دعوا برای انعقاد صرلح  اییان متأثر از حقوق فرانسه ا ه. 

 .3 5دعروا  5 ره عنصرر الزم ا ره:      افی نیسه، بلکه برای تحقز عنوان صرلح وارود  

 De Page)الوگیری از نزاع یا رفرش آن   اراده .9  (Malaurie,2009: 599) .3بخیش دوطرفه

et les collègues, 2007: 56) . صلح عراردادی ا ره  »دارد:  مقرر میق.م. فرانسه  3400ماده

د نرد یرا از وعروع یرک دعروا       و یله آن طرفین به یک دعوای مواود واتمه مری    ه به

 ر چند این ماده تنها به ضررورت وارود یرا احتمرا  نرزاع بررای        9«. نند الوگیری می

رویه عضایی و د ترین فرانسه معتقد ا ره اگرر یکری از     ند اما  تحقز صلح تصریح می

متعاعدین  یچ گذهتی را صورت ند د یا یک طرق بره طرور  لری از موضروع دعروی      

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Litige 

2 . Concession réciproque 

3. La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou 

préviennent une contestation à naître. 
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وان ایرن عقرد را   تر  دار  یچ تعهدی نیود نمری  صرق نظر  ند و در مقابل، دیگری عهده

-Henry, 1992: 609) بنابراین صلح، عقدی دو طرفه و معوض ا ره  صلح به همار آوردم

انعقاد عقد به طور عطعی و غیر عابل   عالوه بر این، در صورتی  ه طرفین در لحظه .(610

فسخ عصد واتمه دادن به نزاع را نداهته باهند، عقرد برا عنروان صرلح، عابرل توصریف       

 .(De Page et les collègues, 2007: 56) نخوا د بود

صرق نظر از آنچه گفته هد انتقاد مهمی  ه بر دیدگاه مذ ور وارد ا ره آن ا ره         

 ره در اغلرب   « تسرالم »را برا  « ای متقابل گذهته»  ه نویسنده، معیار مورد نظر وود یعنی

) اتوزیان،  ه تعاریف فقهی به عنوان او ره عقد صلح آمده ا ه، به یک معنا دانسته ا

ر رد آنچره     ند. به نظر مری  این ترادق را تأیید نمی فقیهان عباراتتأمل در (. 943: 5901

یا تسامح  مراه نیسه. « ای متقابل گذهته»اند لزومار با  فقها با عنوان تسالم از آن یاد  رده

 و 110و  113هرمارد، از مرواد    نویسنده پ  از اینکه او ر صلح را گذهه متقابل مری 

 ا به اعتبار صلح بدوی در مقرام معرامالت تصرریح هرده ا ره بره        ق.م  ه در آن 113

 ندم زیرا در صلح بردوی یرا  مران صرلح در      عنوان نقض بر معیار منتخب وود یاد می

عبارتی  ه اییران از  (. 949: 5901) اتوزیان، مقام معامالت لزومار عصد تسامح واود ندارد 

همارد نیز دعیقرار در   ره( نقل  رده ا ه و معنای اصلی صلح را تسالم می) هیخ انصاری

یرا  « صرلح در مقرام بیرش   »مقام تبیین صلح بدوی و به طور واا در مقام تفکیک بیش از 

مفهرومی  « تسرالم »ا ه. به دیگر  خن مراد هیخ انصاری)ره( از « صلح عین به عوض»

از گذهه متقابل و مسامحه نیسه،  ا ه  ه بدون تردید در صلح بدوی  ه در آن اثری

نیز واود دارد. اهکا  دیگری  ه بر این معیرار وارد ا ره آن ا ره  ره برا تأ یرد برر        

و دو طرفه بودن گذهه، مصادیز مسلّمی  مچون صرلح مجرانی یرا صرلح در     « متقابل»

ماننرد. بره  رر     اند از همو  صلح ورارج مری   مقام ابراء  ه بدون تردید مبتنی بر مسامحه

صرلح عرالبی ا ره    »دارنرد:   نویسنده پ  از انتقاد از عانون مدنی نهایتار اظهرار مری   روی

گنجد و از این امتیرازی برر    تر از  مه عقود معین و تمام اعما  حقوعی در آن می و یش

گونه  ه پیدا ا ه نهایتار آنچره بره عنروان      مان(. 949:  5901) اتوزیان، « دیگر عقود ندارد

عقود ذ ر هده ا ه، صرفار ناظر بر علمرو عقرد صرلح بره صرورت      امتیاز صلح از  ایر
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تروان از آن در   لذا نمری   لی ا ه و در بان محتوا و مضمون عقد صلح  ا ه ا ه و

 مصادیز واا و میتبه وارای برای تمییز صلح از غیر صلح ا تفاده  رد.

صلح از  ایر  حدودی به مسئله حقیقه صلح و معیار تمییز نویسنده دیگری  ه تا       

انرد:   گونه تعریرف  ررده   عقود پرداوته ا ه اعفری لنگرودی ا ه. اییان صلح را این

صلح عبارت ا ه از توافز برای ایجاد یا انتفای یک یا چند اثرر حقروعی بردون اینکره     »

تأمرل در  (. 591: 5903اعفری لنگررودی،  )« بستگی به احکام واصه عقود معینه داهته باهد

واره ممیرز   « عدم وابستگی به احکام ویژه عقود معین»د د  ه عید  می این تعریف نیان

د ند  ره   صلح از  ایر عقود معین دانسته هده ا ه. اییان در توضیح این عید تذ ر می

ا ه یعنی به هرط  مراه نبودن با احکام واصره  « تراضی به هرط ال»تراضی در صلح، 

ح و  م در  ایر عقود معرین وارود    ه تراضی عام  ه  م در صل عقود معین، در حالی

اهکالی  ه بر تعریف مرذ ور   (.591: 5903اعفری لنگرودی، )ا ه « تراضی البیرط»دارد، 

را  ره از  « برر صرلح   عدم حکومه احکام وراا عقرود معرین   »وارد ا ه آن ا ه  ه 

اند. به بیران دیگرر،    مترتب بر صلح ا ه داول در ما یه و مضمون عقد آورده« احکام»

تواند انگیزه طررفین بررای ا رتفاده از     ستگی صلح به احکام واصه عقود معین میعدم ب

عالب صلح عرار گیرد اما مسلمار این امر چیزی نیسه  ه از  وی طرفین انیا هده باهد. 

ر د این معیار چیزی از  مان معیرار مرورد عبرو      صرق نظر از این اهکا ، به نظر می

، منتهی از آنجا  ره اییران برر ایرن نظرانرد  ره  رر        نیسه« تسالم»میهور فقها یا  مان 

تراضی وارج از عقود معین صلح ا ه، برای تفکیک تراضری موارود در  رایر عقرود     

 ه  م در صلح و  م در  رایر عقرود وارود دارد،     معین و نیز تراضی به معنای عام آن

ا رتقال  عائرل   اند تا بتوانند برای تراضی موارود در صرلح،    این عید را بر تراضی افزوده

 هوند.

 

 حقیقت صلح از منظر فقیهان .2-2

برر    ه پییتر گفته هد دو دیدگاه در تعریف صلح در بین فقها واود دارد. بناچنان

نظر امش اند ی از فقهای امامیه واود نزاع مواود یا محتمل هرط تحقز صرلح ا ره.   
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دهروار نیسرهم زیررا در    بر پایه این نگاه، تحلیل حقیقه صلح و تمایز آن از  ایر عقود 

بره  « صرلح »و « آهرتی »هود  این دیدگاه مُنیأ و مضمون عقد  ه از  وی طرفین انیا می

معنای دعیز  لمه ا ه و روهن ا ه  ه این مضمون با  ایر مضامین عقود، ترداول و  

ای با عنوان تمییز صلح از عقد معینری  ره صرلح در      مپوهانی نداهته و در نتیجه مسئله

اما دیدگاه دیگرر  ره دیردگاه میرهور فقهرای       عش هده واود نخوا د داههممقام آن وا

داند و به صلح به عنوان ابرزاری بررای    امامیه ا ه صلح را منحصر به صلح بر دعوا نمی

العاده مصادیقی  ه با عقد صلح عابل  نگرد. و عه فوق تحصیل ثمره تمامی معامالت می

ا برای تبیین ما یه صلح با  اری ب  دهروار  تحقز ا ه فقیهان  معتقد به این دیدگاه ر

روبرو  رده ا ه. ما یه و مضمون صلح را باید امری دانسه  ه افزون بر فرونیراندن  

نزاع،  ار رد بیش، اااره، مضاربه و  ایر عقود معین را داهته باهد. روهن ا ره  ره برا    

ح اورذ هرودم    دام از عناصر اوتصاصی این عقود نباید در ما یره صرل   این تحلیل  یچ

زیرا در این صورت بر  ایر مصادیز صادق نخوا د برود. مر الر اگرر عنصرر تملیرک در      

حقیقه صلح اوذ هود، عقود غیر تملیکی یا موارد  قوط دیرن یرا حرز و ام را  آن از     

تروان بررای حرل میرکل،      مانند و برعک . از  وی دیگر، نمری  تعریف صلح بیرون می

زیرا اوالر این عناصرر اغلرب برا     صر اوتصاصی دانسهمصلح را میتمل بر تمامی این عنا

اند. ثانیار در این صورت صلح عابلیه همو  بر  یچ یرک از ایرن    یکدیگر غیر عابل امش

توان مصداعی را  راغ گرفه  ره  رم میرتمل برر      مصادیز را به تنهایی نداردم زیرا نمی

یا عقرود و ایقاعرات   عناصر اوتصاصی بیش باهد  م میتمل بر عناصر اوتصاصی اااره 

دیگر. پ  ما یه و مضمون انیائی صلح باید چیزی باهد  ه در عین همو  بر تمرامی  

 را را افراده  نرد، متضرمن      تواند نتایج آن عقود و ایقاعاتی  ه به حسب فرض، صلح می

  یچ عنصر اوتصاصی نباهد.

ای پا خ بره ایرن   ره( بر) باورمندان به دیدگاه میهور و از امله آنان هیخ انصاری      

اند  همرده انگیه نهاده و این عنصر را معنای اصلی عقد صلح« تسالم»پر ش بر عنصر 

هیخ انصاری)ره( برای اثبات مدعای ورود مبنری برر اینکره     (. 50-59: 5051)هیخ انصاری، 

 ند  ه صلح گا ی به ما ، اعم از عرین یرا    حقیقه صلح، تسالم ا ه چنین ا تدال  می
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گیررد و اثرر    گیرد و اثر آن تملیک ا هم گاه به انتفاع از عین تعلرز مری   منفعه تعلز می

گیرد و ا رقاط یرا انتقرا  آن حقروق را      بخیدم گاه به حقوق تعلز می عاریه را تحقز می

د د. حا  اگر حقیقه صلح،  مه این موارد باهد باید صلح را میرترک لفظری    نتیجه می

ر عین اینکه صلح، گاه مفیرد نقرل عرین یرا     دانسه  ه بطالن آن واضح ا ه. بنابراین د

 دام از این امرور نبایرد در ما یره     منفعه یا ایجاد، ا قاط یا انتقا  حقوق ا ه اما  یچ

صلح اوذ هودم زیرا اگر تمام یا بروی از این موارد در ما یره صرلح اورذ هرود عقرد      

قره صرلح را   صلح بر  یچ یک از این موارد به تنهایی صادق نخوا د بود. پ  باید حقی

یک عنوان  لی بدانیم  ه بر تمامی موارد مذ ور صادق ا ه بدون اینکه عین یک یرک  

« تسرالم » ا باهد. آن حقیقه اامش  ه در تمامی این موارد وارود دارد چیرزی ارز     آن

 ند یکی از آثار مزبور را ووا رد   بر آنچه متعلز صلح اعتضا می نیسه و در  ر مورد بنا

قه صلح اگرچه به عینی تعلز گرفته باهد، تملیک به عوض نیسره  داهه. بنابراین حقی

بلکه مفاد آن، تسالم ا ه  ه چون به عین تعلز گرفته متضمن تملیرک عرین ا ره نره     

اینکه تملیک عین، وود، صلح باهد. بر ا اس  مین تحلیل ا ه  ه اگر یکی از طرفین 

عررار و پرذیرش ادعرای    دعوی از دیگری طلب صلح در مورد مالی را بکند بره معنرای ا  

ووا رد   طرق مقابل مبنی بر مالکیه او بر آن ما  نیسه، بر والق زمانی  ره از او مری  

مقداری از ما  را به او بفروهد یا تملیک  ند. این بره معنرای آن ا ره  ره فرردی  ره       

: 5051)هریخ انصراری،    ووا تار تملیک ا ه ااماالر مالکیه طرق مقابل را پذیرفته ا ه

59-50.) 

« حقیقره صرلح، تسرالم ا ره    »تواه به چند نکته برای فهم مراد میهور از اینکه       

( 943: 5901) اتوزیران،  الزم ا ه. نخسه اینکه برر ورالق برداهره بعضری حقوعردانان     

و یرا  « توافز  مراه با گذهره  رای متقابرل   »ره( به معنای ) تسالم از منظر هیخ انصاری

و « تراضری »بلکه تسالم در اینجا معنایی مرادق برا  نیسه، « توافز  مراه با تسامح»حتی 

تواند در عین اینکه هامل توافقات مبتنری برر    دارد و با چنین معنایی ا ه  ه می« توافز»

مسامحه  مچون صلح دعوا و صلح مجهو  هود، صلح ابتدائی و مبتنی بر مغابنره ماننرد   

ر، تنهرا عنصرر میرتر ی  ره در     صلح در مقام بیش یا اااره را نیز در برگیرد. به بیان دیگ
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تمامی اعسام صلح واود دارد صرق تراضی و توافز بر امر ا ه  ه فقها از آن با تعبیرر  

 اند. تسالم یاد  رده

این دیدگاه با یک ابهام یا اهکا  ادی روبرو ا ه و آن این ا ه  ه اگر حقیقه       

این حقیقه یعنی واود  صلح، تسالم ا ه و تسالم نیز مرادق با تراضی و توافز ا ه،

تسالم در تمامی عقود حتی در نکاح واود دارد. به تعبیر دیگر، این تحلیرل ماننرد ایرن    

هرود،   ا ه  ه در ایرن صرورت گفتره مری    « توافز»ا ه  ه بگوییم حقیقه فالن عقد، 

تواند ممیزه و ارو ره یکری    عنصر میترک تمامی عقود ا ه و نمی« تراضی»و « توافز»

اند با ارائه تحلیلی فنری و دعیرز،    فقهای پ  از هیخ انصاری)ره(  وهیده از عقود باهد.

« تسرالم »مدعای هیخ را تبیین و توایه  نند. به گفته اینان مراد از اینکه حقیقره صرلح   

ترا اهرکا  هرود  مره عقرود       تسالم و توافز ا ه« مصداق»ا ه این نیسه  ه صلح، 

« مفهروم »بلکه مراد ایرن ا ره  ره ورود      آیند،  مصداعی از تسالم و توافز به حسان می

بنابراین عقد صلح، تسالم و توافرز بره حمرل اوللری      صلح، تسالم و تراضی بر امر ا هم

بره بیران   (. 503 و 500ترا:   م ومینری، بری  511 و 510: 3 ترا، ج  هایش )وویی، بری ا ه نه به حمل 

هود چیزی از تملیک عین به عوض  د یم آنچه انیا می تر، وعتی ما بیش انجام می روهن

نیسه و البته این انیا به دلیل طرفینی بودن، مصداعی از معاملره و توافرز و تسرالم نیرز     

هود تملیک عین به عوض ا ه نه توافز یا تراضری.   ا ه. بنابراین آنچه در بیش انیا می

وود مصداعی از توافز نیز ا ه اما موضوع انیا و مُنیراء طررفین، توافرز    آری این انیا 

یا تراضی نیسه. اما در عقد صلح م الر صلح در مقام بیش، آنچره مسرتقیمار موضروع انیرا     

گیرد، تراضی و تسالم بر امری ا ه و وود تملیک عین به عوض، مُنیأ مستقیم  عرار می

تملیرک یرک عرین در عبرا  عروض ا ره       متصالحین نیسه بلکه تراضی آنان متضرمن  

باهد بلکه متعلرز   تواند وود عین به  مین دلیل ا ا ار متعلز تسالم نمی (.13تا:  )حکیم، بی

یرک فعرل ماننرد تملیرک یرا یرک نتیجره حقروعی ماننرد مالکیره ا ره             صلح  مواره

اعی از بنابراین عقد صلح عالوه بر اینکه مانند  ایر عقود، مصرد  (.14: 5 ، ج5050)اصفهانی،

و مفهوم آن نیز تراضی و تسالم ا ه و از ایرن   تسالم و تراضی ا ه، مضمون و محتوا

در عرض مضامین  ایر عقود م ل تملیک عین یا منفعره  « تسالم»حیث معنا و مضمون 
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 گیرد.  ا عرار می به عوض یا تسلیط بر انتفاع و ام ا  آن

در نقد  (،503: 5939)نعمه اللهی،اند د یکی از نویسندگان  ه صلح را مترادق عقد می      

این دیدگاه اظهار داهته ا ه: الزمه پذیرش این دیدگاه آن ا ه  ه صرلح بردون لفرظ    

در حرالی  ره ایرن امرر از ایرن دیردگاه عابرل        (. 593: 5939اللهی،)نعمه عابل انعقاد نباهد 

ردازان ایرن  پر  ره( بره عنروان یکری از نظریره    ) ا تنباط نیسه تا اایی  ه آیه اهلل وویی

اما در عین حرا    (م539: 5054)وویی،  دیدگاه به انعقاد این عقد با فعل تصریح  رده ا ه

 (.511-510: 3 ترا، ج  )وویی، بی داند همارد و عصد صلح را الزم می  ر تراضی را صلح نمی

و تسرالم و  ]مُنیأ حقیقری در عقرد صرلح، ورود مصرالحه      »نویسنده اظهار داهته ا ه: 

بلکه نوعی عمل حقوعی ا ه  ه یا از لفظ مصرالحه بره ضرمیمه عررائن      تراضی[ نیسه

هود یا باید به صراحه ذ ر هود... اگر لفظ مصالحه بر عین یا منفعره   دیگر فهمیده می

اهرکا   (. 504: 5939)نعمره اللهری،   «وارد هود، مفید تملیرک آن بره طررق مقابرل ا ره     

 ه و  یچ مبنایی برای تمییز این اینجا ه  ه در این صورت صلح  مان بیش یا اااره ا

مفا یم از یکدیگر واود ندارد در حالی  ه در فقه امامیره و حقروق ایرران ایرن مفرا یم      

توان یافه  ه عائرل بره تررادق مفهروم عقرد و        امالر از یکدیگر متمایزند. فقیهی را نمی

عنروان   صلح هده باهد و عقد صلح را غیر معین و بی نام بداند، بلکه  مواره صرلح بره  

مصداعی از عقد و در عرض  ایر عقود مطرح هده ا ه. عانون مدنی نیز عقد صرلح را  

نویسرنده، ایرن دیردگاه     در عرض  ایر عقود و به عنوان عقدی معین مطرح  رده ا ه.

فقهی  ه ما یه صلح، تسالم و تراضی بر امری ا ه را مستمسکی برای این مدعا عررار  

در عقود معین صلح ا ه و در نتیجه  رر عقردی  ره     داده  ه  ر تراضی و توافز حتی

 ره مقصرود فقهرا آن      در حالی (593-505 :5939نعمه اللهی،)هود صلح نیز ا ه  واعش می

طور  ه منیأ در بیرش   ا ه  ه منیأ و مضمون عقد در صلح تراضی بر امری ا ه  مان

رزهمند و بدیش ا ره   رچند این دیدگاه، ابنابراین  (.50- 59: 5051)انصاری،  تملیک ا ه

 توان آن را مبیلن وضش مواود در فقه و عانون مدنی دانسه. نمی
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 قواعد اثباتی حاکم بر توصیف عقد صلح. 3
آنچه تا نون در پی آن بودیم تحلیل ما یه عقد صلح به لحاظ عرالم ثبروت برود و         

برر امرر ا ره و    ااماالر به این نتیجه ر یدیم  ه مفاد و مضمون صلح، تسالم و تراضی 

این تسالم ممکن ا ه متضمن تملیک عین یا انتقا  حز یا امور انیائی دیگر باهد. امرا  

دنبا  آن  ستیم مربوط به مقام اثبات و معیار ای تمییرز صرلح از    آنچه در این مرحله به

  ایر عقود معین ا ه.

ن برا عقرد   برای توصیف یک عرارداد به صلح و تیخی  انطباق یا عردم انطبراق آ        

ینی، نرائ ) صلح دو راه پیش روی ما ا ه: ا تفاده از دالله لفظی و دیگرر داللره  ریاعی   

مراد از دالله لفظی برای تیخی  عقرد صرلح و تمییرز     .(13ق:  ه 5919ینی،نائم 350: 5059

آن از  ایر عقود، تمسک به اصاله الظهور یا اعتماد به عنروانی ا ره  ره طررفین بررای      

اند. مراد از دالله  یاعی، تواه به مفاد و محتوا و هرایط و اوضراع   دهتوافز وود برگزی

ماننرد   انردم  دنبا  ر یدن به آن بوده و احوا  و نیز  دفی ا ه  ه طرفین از انیا عقد به

گوید آنچه از مرا  الیرر ه    موردی  ه یکی از دو هریک در یک ما  به هریک دیگر می

ا  تو و بدین ترتیب ما  الیر ه ای  ه در آن نزد من ا ه ما  من و آنچه نزد تو ه م

 ننرد. در ایرن تقسریم  ریچ       هم  ر یک از طرفین مجهو  ا ه را بین وود تقسیم می

بح ی از صلح به میان نیامد اما از آنجا  ه  یاق امر و هررایط موارود در زمران انعقراد     

یرک از دو   عقد حا ی از احتما  بروز نزاع به دلیل اهرل بره میرزان  رهم الیرر ه  رر      

چیز بره مصرالحه    د د بیش از  ر هریک ا ه توافقی  ه به این احتما  نزاع واتمه می

م 350: 5059ینی، نرائ ) هبا ه دارد بنابراین بایرد آن را بره داللره  ریاعی، صرلح دانسره      

ر د برای  اده  ردن مسئله تیخی  عقد صلح از  رایر   به نظر می. (13ق:  ه 5919ینی،نائ

انرد   ز  ر چیز باید بین صورتی  ه طرفین از عنوان صلح ا تفاده  ررده عقود معین پیش ا

 با صورتی  ه عنوان صلح مورد ا تفاده عرار نگرفته تفکیک عائل هد.

 

 اند مواردی که طرفین از عنوان صلح استفاده کرده .1-3

اصاله الظهور از اصو  بسیار را گیا در توصیف عقد ا ه و عاضی تا ارایی  ره   
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تواند به عنوانی  ه طررفین   د نده والق ظا ر الفاظ طرفین ا ه نیابد می نیاندلیلی  ه 

اند اتکا  ند. در عقد صلح نیرز   اند و الفاظی  ه به وا طه آن، عقد را منعقد  رده برگزیده

به  مین ترتیب، زمانی  ه طرفین عقرد، عنروان صرلح را بررای عررارداد ورود انتخران        

 نند باید به این ظهرور   قد صلح در انعقاد عقد ا تفاده می نند و از الفاظ مربوط به ع می

 ا را با عنوان صلح توصیف  رد. ما یه صلح، تسالم و تراضری   پایبند بود و عرارداد آن

بر امری ا ه و این تسالم و تراضی زمانی  ه طرفین، عرارداد وود را برا عنروان صرلح    

عانون مدنی به صرراحه   (.350: 5059، ینینائ)  نند مدلو  مطابقی آن الفاظ ا ه منعقد می

این اصل را بر عرارداد ای طرفین و ازامله عنوان به  ار رفتره از  روی اییران حرا م     

«. الفاظ عقود محمرو  ا ره برر معرانی عرفیره     »مقرر  رده ا ه:  330دانسته و در ماده 

عری  طور  ه از واژه ظهور میخ  ا ه در فرض ظهور، دالله الفاظ بر اراده واع  مان

طرفین عطعی و یقینی نیسه، به دلیل آنکه ظهور، مفید عطش و یقین نیسره بلکره مفیرد    

: 5039)حلری، ظن و گمان ا هم اما این ظن و گمان عابل اتکا و به اصطالح حجه ا ه 

315 - 313 .) 

مبنای حجیه آن نیز بنای عقرال ا ره برر اینکره الفراظ،  اهرف از اراده واععری ا ره         

مگر آنکه عطش به اراده مخالف، حاصل هرود و هرک بره تنهرایی      (001ه.ش:  5913)نائینی،

بنابراین، تا زمرانی  ره    .(339-333: 5043)ورا انی،  تواند حجیه ظهور را از بین ببرد نمی

ای بر والق ظا ر الفاظ متعاعدین واود نداهته باهد باید آن را حجه دانسه اما  عرینه

 ا علم حاصل هرد بایرد آن را    بعد از آنکه به مراد واععی متکلم بروالق ظا ر الفاظ آن

 (.313: 5059)میکینی، مالک عرار داد

 اعتبار عنوان منتخب طرفین. تفاوت صلح و سایر عقود معین از حیث 1-1-3

اعتماد به عنوان منتخب طرفین در صلح با  ایر عقود تفاوت ظریفی دارد. در  ایر 

عقود معین به دلیل محدود و مقید بودن علمرو  ر عقد و مجزا بودن گستره  رر یرک از   

عقود، این مجا  برای عاضی واود دارد  ه عنروان منتخرب طررفین را  نرار نهرد و برر       

 ایی  ه در مضمون توافز طرفین واود دارد، تراضی آنان را برا   یط و ویژگیا اس هرا

و با آن عنوان توصیف  ند. اما با تواه به آنچه در وصوا  بداندعنوان دیگری منطبز 
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و عه و عمومیه محتوای صلح و امکان عائم مقامی صرلح از تمرامی معرامالت گفتره     

انرد برا هررایط الزم     م صلح بر آن گذاهرته هد، عدم انطباق عراردادی  ه طرفین، وود، نا

برای تحقز صلح تقریبار مصداق نداردم زیرا چنانکه گفته هرد تنهرا عنصرر مقروم صرلح،      

تسالم و تراضی ا ه و به  یچ عید اضافی نه از حیث موضوع م الر لزوم عین یا منفعره  

راین اگر طررفین  بودن و نه از حیث مضمون انیائی م الر تملیک یا ا قاط نیاز ندارد. بناب

اعتبرار   عرارداد، مبادله عین یا منفعه یا انتقا  حز را صلح بنامند، دادرس را ی برای بری 

همردن این توصیف ندارد. آری اگر  مچون فرانسویان علمرو اوتصاصری بررای صرلح    

عائل باهیم و عنصر آهتی و حل نزاع را در حقیقه صلح معتبر بیماریم در این صورت 

رغرم عنروان صرلح  ره طررفین مر الر برر تملیرک عرین بره عروض             ند علیتوا دادگاه می

اند، به دلیل فقدان عنصر دعوای موارود یرا محتمرل، آن را بیرش علمرداد  نرد و        گذاهته

اعتبار همارد. یکری از حقوعردانان فرانسروی در ایرن زمینره       صورت  ازی طرفین را بی

اند در واعرش نرزاع آمیرز     حه  ردهبر آن طرفین مصال اگر وضعیتی  ه بنا اظهار  رده ا ه:

 ا از این وضعیه غافل باهند عررارداد بره دلیرل     نباهد صلح ممکن نخوا د بود. اگر آن

تروان   بروز اهتباه، باطل ا ه. اگر از این اریان مطلش باهند عقد صحیحی ا ه اما نمی

 (Malaurie, 2009:  600).  آن را تحه عنوان صلح توصیف  رد

 توصیف عقد از سوی متعاقدین در حقوق فرانسهجایگاه  .3 -1 -2

ترر   گیرانره  اعتبار توصیف عقد از  وی طرفین در حقوق فرانسه به هرکلی  رخه  

پذیرفته هده ا ه تا اایی  ه حقوعردانان فرانسروی نقرش طررفین عررارداد در تعیرین       

در عمرل، طررفین تصرور     دارنرد:  همارند و مقررر مری   ما یه عقد را بسیار  م رنگ می

نند به  ار بردن عنوان صلح یا عرارداد مصرالحه و اراراع صرریح بره مرواد عرانونی         می

ضرورت دارد. در حالی  ه این ظا رگرایی اثری ندارد. به  ار بردن این  مربوط به صلح

 هود، نه از باز توصیف عقد صوری  ره طررفین آن را   عناوین نه از ابطا  صلح، مانش می

برردن ایرن عنراوین بره عاضری در اهره توصریف یراری         اند. البته به  رار   صلح دانسته

ق.آ.د.م.ق اوتیار توصیف بره عاضری    53مطابز با ماده   (Malaurie, 2009 :611).ر اند می

عاضی محدود به عنوانی نیسه  ه طرفین برای عرارداد وود تعیرین  واگذار هده ا ه و 
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و اراده طرفین در تعیین ما یه عرارداد موارب محردودیه    (Ghestin,1990: 43) اند  رده

توصریف یرک عقرد،      (Qin, 2012: 64). هرود  ینمر ا تقال  و آزادی عاضی در توصریف  

ی  سرانی  ره در انعقراد یرا      را  ارادهتوصیف،  رگز بره   ه.منحصرار مربوط به عاضی ا 

ووا نرد را   یم ا  ن ازند آنچه آ یمآنچه طرفین  وابسته نیسه اند داهتهاارای عقد نقش 

هرود بره    یمر در واعش، عدرت اراده طرفین محدود  .)  (Fréchette,2007: 49 ند یمبینی  یشپ

عاضری، عررارداد را برر مبنرای      ا ره.  مؤثرتعیین محتویات عقد و در ما یه عقد  متر 

  نند توانند او را به توصیفی واا وادار ینم ند و طرفین  یمتعهدات مواود توصیف 

.(Henry, 1992: 20)  یرک امرر حکمری    هود  ره توصریف    یمگونه توایه  ینااین حقیقه

 Collart).نظرارت دارد   را  دادگراه ا ه بنابراین دیوان عالی  یور در این مورد بر احکام 

Dutilleul et Delebeaue,1991:22)  

 

 مواردی که از عنوان صلح استفاده نشده است .2-3
 ایر عقود ناظر به این فرض ا ه. ایرن فررض ورود    میکل اصلی تمییز صلح از 

تروان برر    این فرض را می صور گوناگونی دارد  ه باید اداگانه مورد برر ی عرار گیرد.

 ا اس این  ه عرارداد ناظر به نزاع مواود یا محتمل بوده یا نه تقسیم  رد.
 . فرض وجود نزاع موجود یا محتمل1-2-3

واود دارد و عقد برای حل یا پییرگیری از آن   موردی  ه نزاع مواود یا محتملی

 ه فررض نخسره صرورتی     توان به  ه فرض مختلف تقسیم  رد واعش هده ا ه را می

 هده  ه حکم آن پییتر گفته هد. ا ه  ه از عنوان صلح برای عرارداد ا تفاده 

فرض عدم ا تفاده از عنوان صلح و عنوان عقرود معرین: در ایرن فررض بره       الف(

توان عقد را  هود، می اعی و اینکه از  یاق عبارات عقد، عصد تسالم ا تفاده میدالله  ی

صلح علمداد  رد.  ر چند گفتیم  ه در فقه امامیه و حقوق ایران برای انعقاد عقد صرلح،  

ضرورتی به واود یا احتما  بروز نزاع واود ندارد، با این وارود فقهرا معتقدنرد عقرد     

م ههید ثانی، 1: 5034حلی،  م33: 5040)حلی،هده ا ه صلح به اهه فصل وصومه تیریش 

به تعبیر دیگر، عدر متیقن از عقد صلح اایی ا ه  ره عقرد در مقرام    (. 314 - 313: 5059
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دو عسرم از اعسرام عابرل     113حل یک دعوا منعقد هده ا ه. عانون مدنی نیرز در مراده   

آن نرزاع، موارود یرا    تصور، ذیل عنوان صلح را به مواردی اوتصاا داده ا ه  ره در  

بنابراین از آنجا  ه واتمه دادن بره نرزاع و دعروا یرا الروگیری از دعروا        محتمل ا هم

 ار رد اصلی  یچ عقد دیگری از صلح نیسه، در مواعش واود نزاع یرا احتمرا  برروز    

نزاع، در صورتی  ه تراضی و توافقی بین طرفین صورت گیرد  ره بره آن نرزاع واتمره     

برای انعقاد عررارداد از الفراظ صرلح ا رتفاده نکررده باهرند،  ریاق        د د  رچند طرفین 

  ند. عبارات طرفین عرارداد بر انعقاد عقد صلح دالله می

توان عقدی را با عنوان صلح توصیف  رد بردون آنکره    در تأیید این مطلب  ه می 

د هده  ره  طرفین در آن عقد، الفاظ مربوط به صلح را به  ار برده باهند، به روایتی ا تنا

داننرد میرزان مرا  متعلرز بره       در آن دو هریک  ه  ر یک نزد دیگری مالی دارد اما نمی

گویند  ر آنچه نزد تو ه مرا  ترو و     ریک نزد دیگری چه مقدار ا ه، به یکدیگر می

فرمایرد: در    ر آنچه نزد من ا ه ما  من. امام علیره السرالم در مرورد ایرن توافرز مری      

 (.341: 5041)طو ی، هکالی ندارد صورتی  ه تراضی  نند ا

م 31: 5053م عاملی، 01و  00: 5041م بحرانی،319: 5059م ههید ثانی،1: 5050)حلی،  غالب فقها     

توافز و تراضی  ه در این روایه حاصرل   (531: 5053م روحانی، 949و  943: 5050طباطبایی، 

السرالم   ر ا و نه امام علیره اند در حالی  ه نه ه هده ا ه را با عنوان صلح توصیف  رده

 اند. ای نکرده یک به انعقاد عقد صلح اهاره  یچ

توان گفه واود نرزاع موارود یرا محتمرل عبرل از انعقراد عررارداد،         به  ر روی می     

ای ا ه بر اینکه مقصود متعاعدین از انعقاد عقد، انیا تسالم بوده ا ره و بایسرتی    اماره

حتی اگر متعاعدین از لفرظ یرا عنروان صرلح ا رتفاده      آن را با عنوان صلح توصیف  رد 

 نکرده باهند.

ن( فرضی  ه از عنوان عقد دیگری ا تفاده هرده: ایرن فررض نسربه بره فررض       

 ا نزاعری وارود    ر د. فرض  نید دو طرق  ه بین آن نظر می پییین اند ی دهوارتر به

لی بر توافز ورود نرام    نند و بینی ا ه برای حل نزاع وود، توافز می داهته یا عابل پیش

 رو داللره لفظری و اصراله      نهند. در اینجا، از یک بیش یا هر ه یا  به یا ام ا  آن را می
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الظهور موافز با عقد نام برده هده ا ه و دالله  یاعی و محتوای عقرد برا عقرد صرلح     

ر د در این مورد باید دالله  یاعی را مقدم دانسه و عقرد را    ازگار ا ه. به نظر می

 نرد   عنوان صلح توصیف  ردم زیرا در توصیف عقود آنچه نقش اصرلی را برازی مری    با

ما یتی ا ه  ه مورد انیا عرار گرفته نه عنوان منتخب طرفین. پییتر گفتیم  ه  ر چنرد  

تر دارد اما به  ر حا  انیا صلح  ای گسترده هود و دایره صلح، محدود به موارد نزاع نمی

صلح ا ه و اگر از  یاق عبارات طرفین چنین برآید  ه  و  ازش عدر متیقن از ما یه

انرد، بایرد توافرز     طرفین اوالر و بالذات در مقام فیصله دادن نزاع مواود یا محتملی بوده

  ا را صلح علمداد  رد  ر چند آنان نام دیگری بر آن نهاده باهند. آن

 مواردی که نزاعی در میان نیست:   .2-2-3

دو بخش تقسیم  رد: فرضی  ه بنای طرفین بر مسامحه و  توان به این فرض را می

ای در  رار   گذهه ا ه مانند صلح محاباتی و فرضی  ه مبتنی بر مغابنه بوده و مسامحه

 نیسه مانند صلح در مقام بیش.

در این مورد نیرز اگرر طررفین، عررارداد      موارد مبتنی بر گذشت و مسامحه: الف(

اما مسرئله ارایی    صلح بودن آن نباید تردید  ردم وود را صلح توصیف  رده باهند، در

اند و یا اینکره از    ند  ه طرفین یا عنوان عقد دیگری را بر عرارداد وود گذاهته بروز می

و ام ا  « واگذار  ردم»عنوان واا  یچ عقدی ا تفاده نیده و م الر از تعابیری  مچون 

د دارد: یکی صلح مجرانی و  آن ا تفاده هده ا ه. برای این فرض دو مصداق مهم واو

صلح محاباتی  ه تعاد  ارزش عوضین در آن به نحو فراحش و عمردار بره  رم ورورده      

 ا ه و دیگر صلح مجهو .

دو مصرداق از مصرادیز مهرم و اورتالق برانگیرز       انتقاالت محاباتی و مجاانی:  

 را   هود. یکی از آن تیخی  صلح و تمییز آن از  ایر عقود معین به این فرع مربوط می

 تمییز صلح مجانی از عقد  به ا ه و دیگر تمییز صلح محاباتی از بیش محاباتی.

لح تمییز  به از صلح مجانی: در اایی  ه عاضی مردد ا ه طرفین عقد عنوان صر 

اند یا  به و ظهور لفظی و دالله  یاعی نیز در فهم عصد طررفین را گیرا    را عصد  رده

ای از تو ل به اصو  عملیه نیسه. ثمره عملی تمییز بین صلح و  به، لزوم  نباهد چاره
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تروان بره اراده    یا عابل راوع بودن عقد ا ه. از آنجا  ه به و ریله اصرو  عملیره نمری    

مورد عصد طرفین پی برد زیرا اصو  عملیه ا ا رار  یرف از    واععی طرفین یعنی عنوان

بلکره صررفار در رفرش    ( 04: 5041م ایروانی،914: 5050م الری،34: 5033)روحانی،   نند واعش نمی

توان از اصو  عملیه انتظار داهره،   آیند. آنچه در اینجا می تردید در مقام عمل به  ار می

زاری برای وروج از تردید در مقام هک بین لزوم نه طریقی برای احراز واععیه، بلکه اب

ر د در مقام هک برین  بره و صرلح مجرانی،      به نظر می و اواز در فرض راوع ا ه.

اصل عملی، موافز با احکام صلح، یعنی لزوم ا هم زیرا وعتی ناعل  ما ، بره مرا  ورود    

یرا اینکره     نیم  ه آیا با راوع، مرا  بره مالکیره ناعرل بازگیرته       ند هک می راوع می

باهرد    مچنان در ملکیه منتقل الیه باعی ا ه؟ روهن ا ه  ه اگر عمل حقوعی اایز

هود ولی اگر الزم باهد، راوع ناعرل ترأثیری نخوا رد داهره. در      با راوع، ما  باز می

اینجا، آنچه مسلّم ا ه تحقز مالکیه طرق عقرد بره وا رطه عقرد ا ره و هرک، در       

رای اصرل ا تصرحان ا ره و اصرل ا تصرحان       بازگیه آن ا ه. چنین مواردی مج

م 04: 5041)ایروانرری، بقررای ملکیرره منتقررل، الیرره، موافررز بررا الزم دانسررتن بخیررش ا رره

 ند در صورت هک در بقراء یرا    از طرق دیگر، اصل لزوم ایجان می .(34: 5033روحانی،

ایرن   .(599: 3 ترا، ج  بری  )ورویی، زوا  عقد پ  از فسخ یا راوع، بقاء آن ا تصحان هود 

ا تدال  به رغم عوت وود، در مواردی  ه طرفین در عقد وود از الفاظ متضمن معنرای  

تملیک،  مچون تملیک  ردم یا انتقا  دادم یا واگرذار  رردم ا رتفاده  ررده باهرند، برا       

اهکا  موااه ا ه زیرا چنانکه تیریح هرد، تملیرک، چره معروض و چره مجرانی، در       

و داول در معنای  به ا ره   لیک، مقوم ما یه ه تم حقیقه صلح اوذ نیده در حالی

ر رد و بایرد    گونه الفاظ، نوبه به اارای اصو  عملی نمی و لذا در فرض ا تفاده از این

 (.01: 5035)طباطبایی یزدی، عقد را بر  به حمل  رد

تمییز بیش محاباتی از صلح محاباتی: پیش از ورود به بحث تمییز بین ایرن دو بایرد   

روالق تصور رایج  ر چند در بیش اصوالر تعاد  ارزش عوضین رعایره  یادآور هد  ه ب

هود اما این به معنای نادر تی بیرش محابراتی در حقروق ایرران نیسره. آنچره هررط         می

صحه بیش ا ه واود عوض برای مبیش و مالیه آن ا ه. حا  اگر فرض واود نرزاع  
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دید چنین عراردادی را چگونه و فرض ا تفاده از لفظ بیش یا صلح را  نار بگذاریم، باید 

باید توصیف  رد؟ آیا محاباتی بودن تملیک، مراحری بررای انتخران عنروان صرلح بره       

گونه موارد به  مک دالله  یاعی و نیز به  مرک   ر د در این آید؟ به نظر می حسان می

حسان آوردم زیرا اوالر عالرب معمرو     غلبه، بتوان عمل حقوعی محاباتی را صلح به  اماره

رای انتقاالت معوض  مبتنی بر مسامحه صلح محابراتی ا ره و ثانیرار در بیرش در اغلرب      ب

موارد، نظر طرفین به رعایه تعاد  عوضین ا ه و لذا در چنین مواردی  ریاق عقرد و   

د د. پ  تنها در موردی  ه طرفین  عرینه عدم تعاد ، عرارداد را ظا ر در صلح نیان می

ن بیرش ا رتفاده  ررده باهرند، از بران حجیره ظروا ر        در تملیک محاباتی وود از عنوا

  ا را محمو  بر بیش دانسه. توان توافز آن می

توصیف معامالت با موضوع مجهو : در مواردی  ه موضوع عررارداد طررفین مرا     

توان آن را با  مجهولی ا ه، در صورت واود بعضی هرایط با تکیه بر دالله  یاعی می

  ند از این عرار ا ه: ی  ه این دیدگاه را تقویه میدالیل .عنوان صلح توصیف  رد

نخسه صلح، عقدی ا ه  ه در اصل برای تسالم و فصل وصومه وضرش هرده   

و در صورتی  ه در عقد صلح توافز بر تملیک عین یا منفعه یرا ا رقاط حرز یرا      ا ه

 دین صورت گیرد امری تبعی ا ه، حتی اگر این امور در مقابل عروض حاصرل هرودم   

ین الزم نیسه عیمه و ارزش آن عین یا منفعه مراعات هود. در حقیقه، عروض  بنابرا

گیرد بلکه در مقابل رضایه و تسالم برر   در صلح، در مقابل عین موضوع صلح عرار نمی

 نگامی  ه طرفین عقد، آگا انره   (.501: 5031) اهف الغطاء،  هود تملیک آن عین واعش می

ر التسلیم بودن آن دچار ابهام ا ه موضوع معاملره  مالی را  ه مقدار آن مجهو  یا مقدو

د نده آن ا ه  ه مراد و مقصود آنان مستقیمار انیرا تملیرک آن    د ند نیان وود عرار می

ما  نیسه، بلکه مقصود اولیه آنان برعراری تراضی و تسالم طرفینی ا ره. بنرابراین در   

تسرالم و تراضری ا ره  ره      توان به دالله  یاعی پی برد  ره مُنیرأ آنران    این موارد می

 حقیقه عقد صلح ا ه.

بروالق بیش و اااره  ره از عقرود مغابنره ای  سرتند، صرلح، غررر و اهالره را        

پذیرد به اهه آنکه صلح تیریش هده ا ه برای رفش نرزاع و تسرالم و رضرایه بره      می
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گونه  ره  سره. بنرابراین آنچره در آن گمران وسرارت و وطرر وارود دارد          واعش، آن

عرانون مردنی نیرز در     (.509: 5ج  ق، ه 5913) اهف الغطاء، ند موضوع بیش واعش هودتوا نمی

 صلحی را  ه موضوع آن مجهو  باهد صحیح دانسته ا ه. 110و  111مواد 

 طور  ه گفته هد حکمه تیریش صرلح، فصرل وصرومه بروده ا ره      دوم،  مان

در  بنابراین در مواعش وارود نرزاع یرا احتمرا  برروز نرزاع،       (،314 - 313: 5059)ههید ثانی،

صورتی  ه تراضی و توافقی بین طرفین صورت گیرد  ه به آن نزاع واتمره د رد یرا از    

بروز نزاع الوگیری  ند  رچند طرفین برای انعقاد عرارداد از الفاظ صلح ا تفاده نکرده 

مرواردی  ره در آن احتمرا  برروز      باهند باید آن را صلح علمداد  رد. یکی از بارزترین

نزاع واود دارد معامله اموا  مجهو  ا ه،  نگامی  ه طرفین آگا انره بره معاملره مرا      

 د ند. مجهولی رضایه می

ر د در مواردی  ه طرفین آگا انه ما  مجهولی را مورد معاملره   بنابراین به نظر می

ین دارد  ه عصد آنان بر تسرالم  د ند با تواه به اینکه دالله  یاعی حکایه از ا عرار می

و  -میزان آن  ر عردر  ره باهرد    -و تراضی بر تملیک این عین یا منفعه مجهو  ا ه 

 نند بر رضایه آنان به معامله تأثیرگذار نیسه،   می یا زیادی آن ما  از آنچه تصور می

آن  ای  ره در  تروان  رر معاملره    باید این عقد را با عنوان صلح توصیف  ررد. البتره نمری   

موضوع معامله مجهو  باهد تحه عنوان صلح توصیف  رد در این صورت نبایرد  ریچ   

ای را به عله اهل طرفین به موضوع معاملره باطرل دانسره. بنرابراین توصریف       معامله

میروط ا ه به عدم عصد واععی طرفین معامله بر  گونه معامالت تحه عنوان صلح این

 م و آگا ی طرفین به مجهو  بودن موضوع معامله.ای و عل عقد بیش یا  ایر عقود مغابنه

ین عقرودی  ره   ترر  مهرم یکری از   های مبتنی بر مغابنه و عدم تسامح: ب( تراضی

. در ا ره امکان اهتباه در توصیف بین آن و عقد صلح بسیار محتمرل ا ره عقرد بیرش     

در مواردی  ه طرفین بدون آنکه از الفاظ بیش یرا صرلح ا رتفاده  ننرد تملیرک عینری را       

مقابل عوض انیا  نند یا از الفاظ انتقا  دادم یا تملیک  ردم ا تفاده  نند، باید این عقرد  

 را صلح دانسه یا بیش؟

 سانی  ه معتقدند برای انیا  ر عقد باید از الفاظ وراا آن عقرد ا رتفاده  ررد      
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  ا با عقد مورد نظر منطبز ا ه، صرفار توصریف عقرد   یعنی الفاظی  ه معنای حقیقی آن

 پذیرند زیرا معتقدند الفاظی مانند تملیک  ردم حقیقه در معنای بیرش ا ره   یمبه بیش را 

برا بعضری فقهرای     دا تان  ماما اگر  (.01: 5035م طباطبایی یزدی،13و  15: 5051)هیخ انصاری،

( و ظا ر عانون مدنی، ظهرور  33: 5031م مکارم هیرازی،51: 9ج ی تا، ب معاصر )وویی،

افی بدانیم در این صورت در مقام تردید بین بیش و صلح براز نوبره بره    عرفی الفاظ را  

ر د زیرا ا تعما  این الفاظ برای بیش، هیوع و غلبه بییتری نسبه بره صرلح    ینمصلح 

 (11و  11: 5035ی، عراعر  م51بود )حکیم، بی تا: دارد و در مقام تردید، فرد هایش مقدم ووا د 

 از این الفاظ  ند. فی دالله بر عصد صلح و تسالممگر آنکه عرائن حالی یا مقالی  ا

 

 گیری نتیجه
عقد صلح عقدی ا ه مستقل  ه برای انعقاد آن واود نزاع یرا احتمرا  برروز آن    

الزم نیسه و عابلیه دارد در مقام  لیه عقود و ایقاعات ظا ر هود مگر مواردی وراا  

آن امر  تراضی بر امری، مانند نکاح و طالق. حقیقه عقد صلح عبارت ا ه از تسالم و

اعطاء اذن در انتفراع یرا ابرراء و     تواند تملیک عین به عوض باهد یا تملیک منفعه یا می

غیره، واه ممیز تسالم و تراضی مواود در صلح با  ایر عقود معین آن ا ه  ه صرلح،  

تسالم به حمل اولی ا ه در حالی  ه  ایر عقود تسالم به حمل هایش  سرتند، بره ایرن    

ا  ه مُنیأ در عقد صلح وود  تسالم و تراضی ا ه در حالی  ره در عرراردادی ماننرد    معن

 بیش منیاء تملیک ا ه.

برای تمییز عقد صلح از  ایر عقود معین و تبیین اصو  و عواعدی برای توصریف  

اند با صورتی  ه عنوان صلح  آن باید بین صورتی  ه طرفین از عنوان صلح ا تفاده  رده

عرار نگرفته تفکیک عائل هد. در صورتی  ه طررفین از الفراظ مربروط بره      مورد ا تفاده

بایسه برا تمسرک بره     صلح ا تفاده  نند و آن را با عنوان صلح توصیف  نند عاضی می

اصاله الظهور  ه از اصو  بسیار را گیا در توصیف عقد ا ه، عقد را با عنروان صرلح   

 توصیف  ند.

گیررد مسرئله توصریف برا      را در برمری  اما در فرض دوم  ه ورود صرور مختلفری   
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 ایی روبرو ا ه: در صورت واود نزاع یا احتما  بروز آن و انعقراد عقرد بره     دهواری

منظور حل و فصل یا پییگیری از آن، با تواه به دالله  یاعی مبنری برر تحقرز تسرالم     

نرزاع  باید عقد را با عنوان صلح توصیف  رد، زیرا با واود آنکه واود یا احتما  برروز  

گذاری این عقد، حل و فصرل   هرط صحه عقد صلح نیسه اما حکمه تیریش و عانون

دو  113دعوی ا ه و  یچ عقد دیگری چنین  ار ردی ندارد. عانون مدنی نیز در مراده  

عسم از اعسام عابل تصور ذیل عنوان صلح را به مواردی اوتصاا داده ا ه  ره در آن،  

 نزاع، مواود یا محتمل ا ه.

تی  ه عقد با عنوان صلح توصیف نیده باهد و نزاعی نیز در میان نباهرد  در صور

در این فرض باید بین موردی  ه در عرارداد نروعی مسرامحه و گذهره وارود دارد و     

موردی  ه مبتنی بر  وداگری و مغابنه ا ه تمایز عائل هد. در صورتی  ه عقرد مبتنری   

از الفاظ بیرش یرا صرلح ا رتفاده  ننرد       اگر طرفین بدون آنکهبر مغابنه و  وداگری باهد 

« تملیرک  رردم  »یرا  « انتقرا  دادم »تملیک عینی را در مقابل عوض، انیا  نند یا از الفاظ 

ا تفاده  نند در مقام تردید بین بیش و صلح، بیش، مراح ا ه، زیرا ا تعما  ایرن الفراظ   

عقرد مبتنری برر    برای بیش هیوع و غلبه بییتری نسبه به صلح دارد. اما در صورتی  ره  

دو مصداق مهم عابل تصور ا ه: یکی صلح مجانی و صرلح محابراتی  ره    تسامح باهد 

تعاد  ارزش عوضین در آن به نحو فاحش و عمدار به  م وورده ا ه و دیگری صرلح  

مجهو . در صلح مجانی یا محاباتی در صورتی  ه طرفین، عقد وود را با عنروان عقرود   

یا بیش توصیف  رده باهند با تواه به امکان وعروع چنرین   دیگری غیر از صلح مانند  به 

توافقی در عالب صلح یا بیش محاباتی و  به، از بان حجیه ظوا ر باید عنروان منتخرب   

طرفین را معتبر همرد. در مواردی  ه موضوع عرارداد طرفین ما  مجهولی ا ه، با تکیه 

البتره در صرورتی  ره: اوالر     توان آن را با عنوان صلح توصریف  ررد   بر دالله  یاعی می

طرفین به اهل مواود در موضوع معامله آگا ی داهته باهند. ثانیار طرفین عصرد واععری   

 ای نداهته باهند. بر انعقاد عقد بیش یا  ایر عقود مغابنه

بنابر آنچه گفته هد برای توصیف عقدی با عنوان صلح باید به نحوی عصد طرفین 

عصد یا از الفاظ و عناوینی  ه طرفین برای انعقاد عقد به  بر انعقاد صلح محرز هود. این
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اند عابل فهم ا ه یا از  یاق  الم یا رفتار طرفین و هرایط و اوضاع و احروالی    ار برده

تروان    ه عقد در آن منعقد هده ا ه. بنابراین برای توصیف یک عقد با عنوان صلح می

. دالله  یاعی. از ایرن رو  3ری یا مطابقی . دالله لفظی یا ظهو5دو معیار  لی ارائه داد 

گذار در بازنگری عانون مدنی دو ماده به بران صرلح بیفزایرد  ره      هود عانون پیینهاد می

یکی ناظر به مقام ثبوت و تحلیل ما یه صلح و دیگری نراظر بره مقرام اثبرات و بررای      

 تسهیل تیخی  مصادیز صلح از  ایر عقود ا ه.

م طرفین بر یک فعل انیایی مانند تملیرک یرا نتیجره    صلح عبارت ا ه از تسال .5

تواند عین یا منفعه یا حز  انیائی مانند مالکیه  ه موضوع این فعل یا نتیجه انیائی می

 5باهد.

 . عرارداد ای ذیل عابل توصیف با عنوان صلح  ستند:3

عرارداد ایی  ه در آن طرفین از الفاظی  ه ظهرور در صرلح دارد ا رتفاده     :نخسه

 اند. ده یا عنوان عقد وود را صلح تعیین  رده ر

عرارداد ایی  ه هرایط و اوضاع و احوا  یرا  ریاق  رالم یرا افعرا  طررفین        :دوم

دالله بر عصد طرفین به مصالحه  ند. مانند عرارداد ایی  ه به منظور فصرل دعروی یرا    

ا ره و  هود یا عرارداد ایی  ره موضروع آن مجهرو      الوگیری از بروز نزاع منعقد می

ای  ه در آن غرر موارب بطرالن معاملره     طرفین عصد واععی به بیش یا  ایر عقود مغابنه

 نند و با علم به مجهرو  برودن    هود ندارند بلکه از روی مسامحه معامله را منعقد می می

  نند. موضوع معامله به انعقاد عرارداد مبادرت می

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
. در این تعریف با ا تفاده از تعریف هیخ انصاری)ره( و تحلیل آیه اهلل محمد حسین اصفهانی)ره( بررای تمییرز صرلح از     1

ز امروا  ا ره، آنچره بره طرور       ایر عقود بر این نکته تأ ید هده  ه در صلح بر والق بیش  ه موضوع عقد، بالوا طه مالی ا

 .مستقیم موضوع انیاء عرار می گیرد نف  تسالم و تراضی ا ه
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 منابع

 الف. فارسی 

 ، تهران:  تان فروهی ا المیه.3 ج ،حقوق مدنی( 5931 ید حسن ) امامی،

 ص ، 90ج  ،مجله فقه اهل بیت علیهم السالم، «صلح ابتدایی( »5903امامی، مسعود )

593-10. 

 ، چ او : انتیارات ابن  ینا.رهن و صلح( 5903) اعفری لنگرودی، محمد اعفر

 مجد. ، تهران: انتیارات1، عقود معین 6حقوق مدنی (. 5901ههیدی، مهدی )

 ، تهران:  تابخانه گنج دانش.صلح–مشارکتها  حقوق مدنی،( 5901 اتوزیان، ناصر )

، عم: موضوع عقد و مورد معامله با تأکید بر عقد صلح( 5939نعمه اللهی، ا ماعیل )

 پژو یگاه حوزه و دانیگاه.

 

 ب. عربی

ج ، األذهاان مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد ( 5049اردبیلی، احمد بن محمد )

 ، عم: دفتر انتیارات ا المى وابسته به اامعه مدر ین حوزه علمیه عم.3

 چ او ، عم: أنوار الهدى. 5ج  ،حاشیة کتاب المکاسب( 5050اصفهانى، محمد حسین )

، چ او ، عم:  نگرره اهرانى   9ج  ،کتاب المکاسب( 5051مرتضى بن محمد )انصاری، 

 بزرگداهه هیخ اعظم انصارى.

، چ او ، تهرران: وزارت  5ج ، ( حاشیة المکاساب 5041على بن عبد الحسین ) ایروانى،

 فر نگ و ارهاد ا المى.

، عرم:  53ج  ،األنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشارائع تا(  بن محمد )بی حسین بحرانی،

 مجمش البحوث العلمیه.

، 35ج ، الحدائق الناضرة فی أحکام العتارة الاااهرة  ( 5041بحرانى، یو ف بن احمد )

 چ او ، عم: دفتر انتیارات ا المى وابسته به اامعه مدر ین حوزه علمیه عم.

، عرم  ،حاشایة مجماع الفائادة و البرهاان    ( 5051باعر بن محمد ا مل ) محمد بهبهانی،
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 مؤ سة العالمة المجدد الوحید البهبهانی.

 ، عم: انتیارات هفز.وسیلة النجاة( 5039بهجه، محمد تقى )

 بهمن. 33، عم: انتیارات نهج الفقاهةحکیم،  ید محسن )بی تا( 

، عم: 3ج ، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى( 5054ادری ، محمد بن منصور ) ابن حلی،

 دفتر انتیارات ا المى وابسته به اامعه مدر ین حوزه علمیه عم.

ى ماذهب  تحریر األحکام الشرعیة عل( 5034حلی، عالمه حسن بن یو ف بن مطهرر ) 

 ، چ او ، عم: مؤ سه امام صادق علیه السالم.9ج ، اإلمامیة

، عرم: مؤ سره آ    51ج ( تذ رة الفقهراء،  5050) حسن بن یو ف بن مطهرحلی، عالمه 

 .البیه علیهم السالم

قواعد األحکام فی معرفاة الحاالل و    (5059حلی، عالمه حسن بن یو ف بن مطهر )

ا المى وابسته به اامعه مدر رین حروزه علمیره    ، عم: دفتر انتیارات 3ج ، الحرام

 عم.

 مکتبه الفقه و االصو  المختصه، عم: 1ج ، أصول الفقه (5093) حلى، حسین

، شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام( 5040، نجم الدین، اعفر بن حسن )حلی

 ، عم: مؤ سه ا ماعیلیان.3ج 

 .طبش آ  البیه ، عم:األصولکفایة  (5043) ورا انى، محمد  اظم بن حسین

تقریررات، للقردیری، تهرران: مؤ سره      کتاب البیاع، ومینى، امام  ید روح اللّه )بی ترا(  

 تنظیم و نیر آثار امام ومینى عدس  ره.

 اا. ،بی9و  3ج  ،مصباح الفقاهةتا(.  وویى،  ید ابو القا م )بی

 مدینة العلم. ، عم: نیر3ج  ،منهاج الصالحین (5054وویى،  ید ابو القا م )

، عم: انتیارات  تابخانره  5ج ، فقه القرآن( 5041عبداهلل )الدین،  عید بن  عطب راوندی،

 آیة اهلل مرعیى نجفى.

 -، عرم: دار الکتران   34ج  ،فقاه الصاادق علیاه الساالم    ( 5053صادق )  ید روحانی،

 مدر ه امام صادق علیه السالم.
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 ، عم، انوار الهدى.9ج  ،منهاج الفقاهة( 5033 ید صادق ) روحانی،

، عم: دفتر انتیرارات  5ج ، کفایة األحکام( 5039 بزوارى، محمد باعر بن محمد مؤمن )

 ا المى وابسته به اامعه مدر ین حوزه علمیه عم.

بیروت: دار احیراء   ،1ج  ،الوسیط فی شرح القانون المدنیتا(  السنهوری، عبدالرزاق )بی

 التراث العربی.

، عرم: دفترر   9ج ، الدروس الشرعیة فی فقه اإلمامیة( 5051ههید او ، محمد بن مکرى ) 

 انتیارات ا المى وابسته به اامعه مدر ین حوزه علمیه عم.

الروضاة البهیاة فای شارح اللمعاة      ( 5054ههید ثانی، زین الدین برن علرى عراملی )   

 داورى.  تابفروهى ، عم:0ج  النتر،  -، المحیّى الدمشقیة

مساال  األفهاام إلاى تنقایح شارائع      ( 5059ثانى، زین الدین بن على عراملی )  ههید

 ، عم، مؤ سة المعارق اإل المیة.0ج ، اإلسالم

، عرم: مؤ سره آ  البیره    3ج ، ریاض المساائل ( 5050طباطبایی،  ید على بن محمد )

 علیهم السالم.

مؤ سره  ، عرم:  5ج ، حاشایة المکاساب   (5035یرزدى،  رید محمرد  راظم )    طباطبایی 

 ا ماعیلیان.

، تهرران: دار الکترب   1ج ، تهذیب األحکام( 5041طو ى، ابو اعفر، محمد بن حسرن ) 

 اإل المیة.

 ، تهرران: 3ج ، المبسوط فای فقاه اإلمامیاة   ( 5901ابو اعفر محمد بن حسن ) طو ی،

 المکتبة المرتضویة إلحیاء اآلثار الجعفریة.

ج ، الکرامة فی شرح قواعد العالّمة مفتاح( 5053عاملى،  ید اواد بن محمد حسینى )

 ، چ او ، عم: دفتر انتیارات ا المى وابسته به اامعه مدر ین حوزه علمیه عم.51

 : انتیارات غفور.حاشیة المکاسب( 5035عراعى، ضیاء الدین )

ق  3ج و  5ق  5ج ، تحریر المجلاة ه ق(  5913 اهف الغطاء، محمد حسین بن علرى ) 

 ویة.، نجف: المکتبة المرتض3
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 ، عم: دار أنوار الهدى.الفردوس األعلى( 5031 اهف الغطاء، محمد حسین بن على )

، عرم:  1ج ، جامع المقاصد فای شارح القواعاد   ( 5050بن حسین عاملی ) على  ر ی،

 مؤ سه آ  البیه علیهم السالم.

، عرم: مؤ سرة المعرارق    التعلیقاة علاى المکاساب   ( 5050الرى،  ید عبرد الحسرین )  

 اإل المیة.

 ، عم: مؤ سه آ  البیه علیهم السالم.کتاب المناهلتا(   ید محمد )بیمجا د طباطبایی، 

: انتیرارات  عم، ج او ، با حواشى مشکینى ،کفایة االُصول (5059) میکینى، ابوالحسن

 لقمان.

، عم: انتیارات مدر رة اإلمرام   کتاب البیع -أنوار الفقاهة ( 5031مکارم هیرازی، ناصر )

 طالب علیه السالم.علی بن أبی 

، تهران: مؤ سه تنظریم و  5ج  ،کتاب البیع( 5050مو وی ومینی، ههید  ید مصطفى )

 نیر آثار امام ومینى عدس  ره.

، تهران: مؤ سره  3ج مو وی ومینى، ههید  ید مصطفى )بی تا( مستند تحریر الو یلة، 

 تنظیم و نیر آثار امام ومینى عدس  ره.

 مطبعه العرفان.، عم: 5 ج ،أجود التقریرات (5913) نائینى، محمد حسین

، چ او ، عرم: دفترر انتیرارات    5ج  ،المکاساب و البیاع  ( 5059نائینى، محمد حسرین ) 

 ا المى وابسته به اامعه مدر ین حوزه علمیه عم.

، تهرران:  5ج ، منیة الاالب فای حاشایة المکاساب   ق(  ه 5919، محمد حسرین ) نائینى

 المکتبة المحمدیة.

، عم:  نگره نراعیین مرال مهردى و مرال    ( مشارق األحکام5033محمد بن احمد )نراعی، 

 احمد.

 ، نجف: دفتر حضرت آیة اهلل نجفى.بحوث فقهیة معاصرة (5031نجفى، بییر حسین )

، چ  فرتم،  31ج ، جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلساالم ( 5040نجفى، محمد حسن )

 بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
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