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چکیده
قرآن کریم ب عنهان معتبرترین منبع استنباط دانشمندان اسعمی ،کع خداوند متعال بهد ،و بنابر اعتقاد
قاطبة م لمانان این کتاب آسمانی بدون نقل معنا و بی هیچ کم وکاستی ب دست ان ان رسید،ا سدت .از
این رو یوایک کلمات قرآن کریم واسط در انتقال پ دیا از پ دیا دهند ،خددا) بد پ دیا یرند ،ان دان)
است .بنابراین فهم دقی کلمات این کتاب مقدس از طر دی م هده شنا سدی و دیافتن کل مدات م تدرادف،
متضاد و مرتبب ممون خهاهد بهد؛ آروری و اجتنابناپذیر است .نگارند ،این مقا لد معت قدد ا سدت کد
چنانچ با این روش واژة ،صلحج مدهرد مطال عد وا قدع شدهد ،جدهاز دیک ع مدل س قدهقی دو طرف صدلح
ابتدائی) را ب ارمغان میآورد ک ر ،شای ب یاری از تعامعت مدنی میان مرد خها هدد بدهد .ا مدروز،
،صلح ابتدائیج یا ،صلح بدویج میتها ندد بد ع ندهان ر،آورد ا دین د قدت م هه شدناختی ،آزادی م عداملی
ان انها را تقهیت کند و روابب سقهقی افراد را تهسع داد ،و م تحومتر سازد .این تحقی بدا تو دی بدر
روش تحلیلی و مبتنی بر فرایند م هه شناسی ،مقصهد فهق را با مطالعة کتابخان ای آثار لغهیان ،م ران
و فقها دنبال میکند.
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 .۱مقدمه
تعامعت اجتماعی از نیازهای آروری ان ان در طهل سیات بشر است و سیثیت مخ تددار
او ،وی را بد آزادی اراد ،در ت عددامعت اجت مدداعی سددهق مددید هددد .از م هددم تددرین ت عددامعت
اجتماعی ،معامعت سقهقی افراد با یودیگر است .ان ددان مخ تددار ما یددل ا سددت تددا م عددامعت
سقهقی او بر اساس آزادی اراد ،وی شول رفت و ارادة او مهآهع تع هدددات وا قددع شددهد.
ی وددی از ا یدن آر مددان هددای س قددهقی ،ای جدداد تع هدددات س قددهقی دو طر فد در د یددر چددارچهب
معامعت مرسه و معین مانند :بیع ،اجار )،است کد بددر تها فد و ترا آددی طددرفین سا صددل
شهد .این تعهد دو طرف و خاص را ،صلح ابتدائیج یا ،صلح بدویج می هیند .ا یددن تها فد ،
مصالح ای است ک بدون هیچ سابقة اختعف میان دو ن ر منعقد شد ،و طددرفین مددیتهان نددد
هر هن تعهد و تولی ی را برای خهد یا طرف معامل منعقد کنند ک در سددایر ع قددهد م عددین
چهن بیع ،اجار ،و امثال آن وجهد نداشت باشد .البت این تهاف صلح نباید بددا قها عددد و ن ظددم
عمهمی مغایرت داشت باشد.
پرسش اساسی این است ک آیا میتهان ب استناد قرآن کددریم کد شدداخص تددرین من بددع
استنباط در فق و سقهق اسعمی است؛ چنین عقدی را مجاز دان تو ا رچ در پاسخ ،بد
طهر اجمال باید ت ک در اسع آزادی اختیار تا جایی ک ب آزادی و اخت یددار دی گددران
ن هذ نورد ،و سدود الهی را درهم نریزد؛ قابل اعتنا و منشاء اثر سقهقی ا سددت .ا مددا فرا تددر از
این پاسخ اجمالی و بیان یک قاعدة کلی یا تاسیا اصل ،باید برای پاسخ ت صیلی و دقی ،
در میان ال ا و کلمات قرآن کریم و همچنین روایات اهل ب یددت ع) ج ددت و جدده کددرد.
بنابراین برای دستیابی ب جهاز یا عددد جددهاز  ،صددلح اب تدددائیج ،الز ا سددت واژة  ،صددلحج در
قرآن کریم با روش م هه شناسی مهرد مطالعة قرار رفت و سوم مزبهر استنباط شددهد کد
این مقال در صدد انجا آن است .در این رابط  ،پیشینة پژوهشی م تقل یافت نشد ،ا سددت.
زیرا دالب فعالیتهای پژوهشی ،در سهزة صلح دیر ابتدائی یا م بهق ب نزاع بهد ،و اساس ًا
مهآهع فقهی و سقهقی ،صلح ابتدائیج کمتر مهرد تهج واقع شددد،ا سددت .از ا یددن رو ،ا یددن
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فرایند علمی و پژوهشی نیز ک ب چگهنگی تاثیر م هه شناسی واژة صددلح بددر جددهاز ع قددد
صلح ابتدائی میپردازد مهرد تهج خاص قرار نگرفت است.
این مطالعة م هه شناختی از این سی

مددهرد ته جد بی شددتر ا سدت کد م هددم تددرین من شدداء

اختعف نظر میان مهافقان و مخال ان عقد ،صلح ابتدائی ج ،همان م هه شناسی واژة ،صلحج
است .بلو مهمترین دلیلی ک از طرف مخال ان م شددروعیالت ع قددد  ،صددلح اب تدددائیج م طددرح
میشهد عد شمهل معنای لغهی ،صلحج بر عقد ،صلح ابتدائیج است .بدین لحا باید ق بددل
از آنو ب ادلالة نقلی تهجال شد ،و بار اثباتی و داللی آنها تحل یددل شددهد ،ا یددن دقالددت ل غددهی و
م هه شناختی صهرت بگیرد.
ا رچ در شمهل و داللت معنای ،صلحج بر جهاز عقد ،صددلح د عددهیج کد بددین طددرفین
سابق ای از نزاع و خصهمت وجهد دارد هیچگهن اختعفی نی ت .اما آنچ در میان فق هدای
شیع و عام و تا سدی در بین فقهای شیع دربارة آن اختعف نظر ا سددت ،م ددئلة صددلح در
دیر مهرد دعهی یا همان ،صدلح ابتدائی و بدویج است .زیرا در صددلح اب تدددائی ،خ صددهمتی
از ذشت در بین طرفین قرارداد صلح وجهد نداشت و طرفین قرارداد رأساً ب انعقاد ع قدددی
خارج از عقهد معین شرعی و قددانهنی تها فد مددیکن نددد .لددذا ا یددن شددول از قددرارداد صددلح
بدوی) با تهجال ب معنای لغهی ،صلحج مهرد مناقش قرار رفت است .البت ب طددهر م ددتقل و
م تهفی دربارة ،صلح دعهیج آثار مختل ی تهل یددد و منت شددر شددد،ا سددت؛ ا مددا در بددارة  ،صددلح
ابتدائیج اق ا  ،انهاع و ادلة آن مجال مباس علمی باقی است.
بنابراین در ابتدا واژة ،صلحج را از لحا م ههمی ،از نظر ا ،لغت و قرآن مهرد برر سددی
قرار میدهیم تا اوالالً در تحقیقی دیگر ،زمینة بح از ،صلح اب تدددائیج در ادلالددة نق لددی فددراهم
ردد و ثانیاً معنای لغهی ،صلحج ب عنهان اولین و م تحومترین دلیل در اثبات م شددروعیالت
و جهاز عقد ،صلح ابتدائیج مهرد دقالت و تهج قرار یرد.
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 .2واژۀ «صلح» در قرآن
قرآن کریم در مهارد متعددی مانند :الرعدن ، ۲3دددافرن ، 8الب قددر،ن )18۲و ن ظددایر آن از
مادة ص ل ح) است اد ،کرد،است .اما در یک مهرد است ک واژة ،صُلحج را ب کار بددرد،
و آن را ب عنهان یک تراآی و تهاف معرفی کرد،است.
در این مهرد قرآن کریم از پیمان صلح میان زن و مرد سخن

ت و مددیفرما یددد﴿ :وَإن

امْرَأَۀٌ خَافَتْ منْ بَعْلهَا نُشُوعًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهمَا أَنْ یُصْلحَا بَیْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُلْحُ خَیْرٌ﴾

الن اءن،)1۲8ا ر زنی از سرکشی یا اعراض شددههر خددهد ن گددران با شددد ،بددر آن دو مددانعی
نی ت ک ب نهعی در میان خهدشان صلح و آشتی کنند و صلح ذاتا) نیک استج.
خداوند متعال در دو آیة دیگر و با است اد ،از مادة س ل ) ک جانشین لغهی  ،صددلحج
بهد ،و ب زودی ب آن خهاهیم پرداخت؛ مرد را ب صلح دعهت کددرد،ا سددت .در ی وددی از
این دو آی خداوند ب عمه مهمنان خطاب کددرد ،و از آن هددا مددیخها هددد تددا در م یددان خددهد
سلم صلح) برقرار کن نددد﴿ :یَا أَیُّهَا الَِّینَ آمَنُوا ادْخُلُوا فی السِّلْم کَافَّرۀً وَ التَتَّبعُروا خُطُروَات
الشَّیْطَان إنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُّبینٌ﴾

الب قددر،ن، )۲08ای ک ددانی کد ای مددان آورد،ا دید هم گدی در

صلح و آشتی درآیید! و از ا های شیطان ،پیروی نونید؛ ک او دشمن آشوار شماستج.
در آیة دو خداوند از م لمانان میخهاهد تددا بد درخها سددت ک ددار بددرای سلم صددلح)
پاسخ مثبت دهند﴿ :وَ إنْ جَنَحُوا للسَّلْم فَاجْنَحْ لَها﴾ أألن الن، )۶1ا ر کددافران آ مدداد ،صددلح
شدند ،ته نیز برای آن مهیا شهج .قرآن کریم ،همین مضمهن را در جای دیگر بدددین شددول
بیان میکند﴿ :فَان اعْتَزَلوکُمْ فَلَمْ یُقاتلوکُمْ وَ الْقَوْا الَیْکُمُ السَّلَمَ فَما جَعرَلَ اللَّرهُ لَکُرمْ عَلَریْهمْ
سرَبیلًا﴾ الن دداءن، )90ا ددر از ج نددت ک نددار ،یددر کددرد ،و بددا شددما نجنگید نددد و ا هددار
سلم صلح) کردند؛ دیگر خدا ب شما اجاز ،نمىدهد با آنان جهاد کنیدج.
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پا از این نگا ،م قدددماتی بد قددرآن کددریم و شددناخت اج مددالی از مددهرد ا سددتعمال واژة
،صلحج در آن ،الز است ک ب تحلیل و بررسی دقی م هه شناختی ا یددن واژ ،ب پددردازیم و
از این رهگذر ب پاسخ سئهال اساسی این مقال دست بیابیم.

 .۳معنای لغوی «صلح»
،صُلحج ریشة باب ،صَلَحَ یَصْلَحُج یا ،صَلُحَ یَصْلُحُج است ک اکثر قریب ب ات اق بزر ددان
لغت آن را ب معنای ،سَلْم یا سِلْمج دان ت اند ر.ک؛ ب تانی.)۴3۲ : 199۲ ،
بنابراین تعریو ،در سالیک شددناخت مع نددای  ،سدَلْم یددا سدِلْمج بددرای ف هددم دق ید مع نددای
،صلحج کامعً آروری است ،با کمال تعجالب ب یاری از اهل لغت واژة،صلحج را بد ع نددهان
یوی از معانی ،سَلْم یا سِلْمج دان ددت و در سقی قددت ا یددن دو را م تددرادف و جان شددین ی ودددیگر
دان ت اند ر.ک؛ ابن فددارس1۴0۴ ،ق ،ج ،3ص 91و ب ددتانی ،ه مددان .) 3۴7 :ا یددن شددول از
تعریو ک صلح ب جسَلْم یا سِلْمج معنی شهد و جسَلْم یددا سدِلْمج بد صددلح تعر یددو ددردد ،را
میتهان یک تعریو دوری دان ت ک ر ،شا نخهاهد بهد .اما ممون است این شددول از
تعریو ،نشان ای از روشن بهدن معنای آن دو واژ ،در نزد عرب زبانان بددهد ،با شددد ر.ک؛
امامی.) 81 :138۲ ،
در عیدن سدال ،از کع بدرخی از اهدل لغت در ذ یددل واژة  ،صددلحج و ن یددز در ذ یددل واژة
،سَرْبج فهمید ،میشهد ک آنها ،سَلْم یا سِلْمج را ب ،آدال سَربج معنا میکن نددد ر.ک؛ ا بددن
منظهر 1۴1۶،ق ،ج3۴5 :۶؛ زبیدی ،بیتا ،ج 337 :8؛ ف یددهمی 13۴7،ق3۴۶ :؛ ا بددن فددارس،
همان ،ج .)91 :3
از این مقدار تحقی لغهی ،برخی از نهی ند ان ا سددت اد ،کرد،ا نددد کد مع نددای  ،صددلحج
بخاطر مترادف بهدن با واژة ،سَلم یا سِلمج ،ب معنای آد جنت و خصهمت بهد ،و در د یددر
مهرد پایان خصهمت و جنت است اد ،نمیشهد امامی ،همانجا).
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از این رو برخی از کتابهای معاصر لغت ب صراست صلح را ب ،پایان کی ند و ن ددرت
بین مرد ج ر.ک؛ رادب اص هانی 1۴1۲ ،ق )۴89 :یا ،ترا آددی بددین طددرفین د عددهاج ر.ک؛
طریحی1۴03 ،ق )388 :یا ،پایان خصهمت و جنتج انیا ،بیتا ،ج )5۲0 :1یا  ،سددازش و
آشتی بعد از جنت و خصهمتج ر.ک؛ ج بددران ، 198۶ ،ج )9۲8 :۲و یددا ن ظددایر آن تعب یددر
کرد،اند ر.ک؛ خلیل جر :1393 ،ترج مد سم یددد طبیب یددان7۴9 ،؛ اسمدر آددا ، 198۶ ،ج:3
.)۴79
تا این مرسل از تحقی لغهی ،این تصهر تقهیت میشهد ک در قددرآن کددریم هددر ک جددا
سخن از صلح و سلم ب میان میآید و ب مشروعیت و شرایب و اسوا آن اشار ،مددیک نددد،
مراد ،صلح دعهیج است ک در آن سابق ای از خصهمت و ا خددتعف و جددهد دارد و هر ددز
نمیتهان از آن آیات قددرآن م شددروعیت  ،صددلح اب تدددائیج را نتی جد

ر فددت کد سددابق ای از

خصهمت و نزاع در آن وجهد ندارد.
بر همین اساس دالب فقها و سقهقدانان عام و ب ت بددع آن هددا قددهانین مدددنی کشهر شددان،
نزاع و اختعف را در انجا عقد صلح شددرط دان ددت و در تعر یددو س قددهقی و قددانهنی ع قددد
صلح ،ب آن تصریح کرد،اند.1
اما این مقدار دقت لغهی در این واژة قرآنی کافی نبهد ،و با تهج بیشتر معله می شددهد
ک واژة ،صلحج منحصر ب این معنا نی ت و دایرة وسیعتری را ب خهد اختصاص میدهد.

.۴ادلۀ عدم انحصار واژۀ «صلح» در مورد نزاع
ادل یا قرائنی وجهد دارد ک معنای جانشین ،صلحج و ،سلمج را

ترد،تر از اخت صدداص

آن ب مهارد جنت و نزاع کرد ،و تهافقات صلحی ک بدون سابقة نزاع و اختعف است را
شامل میشهد .مهاردی از این ادل ب قرار زیر است:
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 .۱-۴عدم اعتنا به انصراف بدوی
آنچ در بدو امر ب عنهان یک دلیل قاطع در ردال انحصار معنای ،صلحج ب صلح د عددهی
مطرح میشهد ،عد اعتنای اصهلی ب انصراف بدوی ۲است .زیرا صلح یک واقع ای است
ک دالب مصادی آن مربهط ب تهاف و تراآی بعد از خصهمت ،جنت ،نددزاع و ا خددتعف
است .بنابراین وقتی واژة صلح مطرح میشهد ذهن ان ان در ابتداء ب صددلح ب عددد از نددزاع و
اختعف منصرف میشهد ،این انصراف بدوی ارزش ا صددهلی در ا سددتنباط اس وددا نددارد و
سجت نی ت .لذا سمل واژة صلح ب صددلح م ددبهق بد نددزاع ،س مددل مددهرد اعت مدداد نی ددت
ر.ک؛ رجی.) 53 :1383 ،
پا آنچ برخی از اهل لغت ب عنهان معنای ل غددهی  ،صددلحج م طددرح کددرد،ا نددد نددا ر بد
مصداق شددایع و ددتردة آن ا سددت .چنان ود ا یددن ش ودددل از تعر یددو در ک تدداب هددای ل غددت
بیمانند نمیباشد .برای نمهن لغهیین واژة ،شرطج را ب لزا و لتزا در آددمن ع قددد ب یددع و
امثال آن تعریو کرد،اند .زیرا دالباً شرط در آمن عقهد است ک محق می شددهد ر.ک؛
محق داماد1381 ،ش.) 37 :

 .2-۴شناخت واژگان متضاد
چنانچ ب مشتقات ریشة صلح ص ل ح) در کتاب هددای ل غددت ن گددا ،ک نددیم بد و آددهح
درمییابیم آنچ ب عنهان معانی این مشتقات آمد ،،تضاد معنایی بددا م شددتقات مددادة ف س
د) دارد ک هیچ ارتباطی با نزاع و اختعف یا ف اد در ذشت یا آیند ،در آن وجهد ندارد.
ح ُ ،ست صدْلَح،
ب عنهان نمهن از واژ،های :الصالعح ،اإلصعح ،اإلستصعح ،صَلَح ،أَ صدْلَ َ
ب ترتیب :آدال ال اد ،نقیض اإلف اد ،نقیضاإلست اد ،زال عن ال ِ اد ،آ الد أف َد ،،ن قددیض
سْتَ ْ َد معنا شد،است .ر.ک؛ زبیدی ،بیتا ،صص 5۴7تا  . 551ابن فددارس1۴0۴ ،ق.303 :
انیا ،بیتا .5۲۲ :ابنمن ظددهر1۴1۶ ،ق ،ج .38۴ :7صد یپهر ،بددی تددا ،ج1و ) ۶9۶ :۲و هددیچ
ارتباط م ههمی میان ا یددن م عددانی و ا خددتعف و نددزاع و جددهد ندددارد .صدداسب ک تدداب مج مددع
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البحرین ت الم را ب تصافُح و م الِم را ب مُصافِح ت ددیر کددرد،ا سددت و مع لدده ا سددت کد
مصافح یک امر مطل و بدون نیاز ب سابقة نزاع است ر.ک؛ الطری حددی1۴03 ،ق .)91:در
یک صهرت میتهان این دلیل را برای عد انحصار واژة صلح ب مهرد نزاع و ا خددتعف رد
کرد ،و نپذیرفت ک مصداق ف اد را صرفاً نزاع و اختعف بدددانیم .ا مددا ا یددن سددخن بدددیهی
البطعن است.
از طدرف دیگر ،ا ،در ب یاری از کتب لغت ،مشتقات مذکهر ب معنای منا سددب ،نددافع
و نیک آمد ،است زبیدی ،همانجا و ابن فارس ،همان جا و انیا ،همان جا و ابن منظهر،
همان جا و ص یپهر ،همان جا ) ک در آن مهارد هم هیچ هن اشار،ای بد سددابقة نددزاع در
این م اهیم نشد،است .در مشتقات ماد ،س ل ) هم معنای مطل پاکی ،بینق صددی ،م بددراء
صص578
بهدن از عیب و اذیت ،صحت ،عافیت ،ت شد،است ر.ک؛ ص یپهر ،بیتا :د
و  .579انیا ،همان .۴۴8 :ابن فارس ،همان )90:بدون آنو در این معانی ب سابقة زشتی و
نقص تهج یا اشار،ای شد ،باشد.
البت در تعریو صلح ب زالة ف اد ،ممون است این اشوال م طددرح شددهد کد بددا صددلح
ابتدائی چ ف ادی ممون است زائل شهدو زیرا در فرض عد یک قرارداد ،ف ادی تصهر
نمیشهد تا با صلح ابتدائی آن ف اد از میان برود .در پاسخ ب این ایراد ت اند ک  :ق بددل از
هر صلح بدوی ،یک ف اد ب خاطر عد ترتیب اثر شددرعی و جددهد دارد کد بددا ع قددد صددلح
منهد می شهد ر.ک؛ بهبهانی 1۴17 ،ق .)۴3۶ :بد تعب یددر دی گددر ،چنان چد فرا تددر از ع قددهد
معین ،ب نیازهای قراردادی ان ان تهج نشد ،و تهافقات آنان الزا آور نگردد ،وجهد ف اد
طبیعی بهد ،و صلح ابتدائی زائل کنندة این ف اد خهاهد بهد.
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 .۳-۴برداشت لغوی فقها
در کنار مباس لغهی پددیش تد  ،بردا شددت و ف تددهای م شددههر فق هددای شددیع بددرخعف
انحصاری است ک در مباس لغهی بددرای صددلح د عددهی م طددرح رد یددد .ز یددرا ب ددیاری از
فقهای امامیال صلح را شامل مهرد دیر نزاع نیز میدانند.
البت در این مقا در صدد نخهاهیم بهد کد از ف تددهای م شددههر فق هددای شددیع  ،بد مع نددای
لغهی صلح دسترسی پیدا کنیم .زیرا این را ،،روش مد نظر مقا لد ن بدهد ،و بد نددهعی ن قددض
درض نیز خهاهد بهد .بلو سددخن مددا ا یددن ا سددت کد بردا شددت فق هددا از واژة  ،صددلحج یددک
برداشت بیجهت و بیمبنا نبهد،است زیرا ب ددیاری از فق هددا از ل غددت شنا سددان و آ شددنایان بد
زبان و استعماالت عرب و از م ران قرآن کریم بهد،اند.
ب این خاطر ب یاری از فقهای بزر

شیع در کتاب هددای فق هددی خددهد از ب یددان تعر یددو

لغهی ،صلحج امتناع کرد ،و آن را امری روشن دان ت اند .در ع یدددن سدددال بر خددی دی گددر بد
صراست ت اند، :صلح و اصعح از ل حددا ل غددهی و عر فددی بد مع نددای از بددین ر فددتن ف دداد
است ،ن آنو با عقد صلح) صرفاً در یری و نزاع از بین برودج بهبهانی ،همان.)۴3۶ :
این تعریو ،کع کامعً روشن و قابل دفاعی ا سددت کد از تحق ید ه مد جان بد در بددارة
مادة ص ل ح) و ب طهر خاص ل ظ ،صلحج بد سددت میآ یددد .پددا صددلح از ن دظدر عددرف و
استعماالت عرفی واژة مطلقی بددهد ،کد بددرای مددهارد د یددر م ددبهق بد نددزاع هددم در سددطح
ترد ،بوار میرود .از این رو دست ای از فقها صلح را بد طددهر مط لد بد مع نددای تها فد ،
ت الم و تراآی دان ت بدون آن ود در تعر یددو خددهد ،از نددزاع و ا خددتعف سددخنی بد م یددان
آورد ،باشند.
صاسب جهاهر در این بددار ،مینهی ددد، :من ظددهر از صددلحی کد در ای جدداب ع قددد وا قددع
می ردد ،رآایت ن بت ب مهرد تهاف  ،تصالح و ت المی در میان طددرفین ا سددت ند آن ود
منظهر صرفاً صلح بعد از خصهمت باشدج نج ی13۶7 ،ش.)۲11:
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شیخ الشریع اص هانی با ز بددانی رو شددنتر مددی ه یددد، :مع نددای سقی قددی صددلح مبت نددی بددر
خصهمت مهجهد یا استمالی نبهد ،،بلو صلح در مهرد صُ ح ،عراض ،رفع ید و امثال آن
استعمال میشهدج شیخ الشریع اص هانی ،بیتا.)۲۴5:
اما ب طهر دقی تر ردپای این تعریو روشن را میتهان در میان کلمات علالام سلالی ر)،
در کتاب تذکر،ال قها یافت کرد، :ب درستی ک تنها معنای صلح؛ ات اق و ر آددایت ا سددتج
علالام سلی ،بیتا ،ج.)177 :۲
اما از طرف دیگر واقعیت این است ک برخی از فقها ،خصهمت ساب یا محت مددل را در
م هه شناسی صلح دخالت داد،اند 3.و آن را در تعریو خهد از پیمان صلح لحا کددرد-،
اند .بر اساس این معنای مطرح شد ،از عقدصلح ،قطعاً نمیتهان بد جددهاز  ،صددلح اب تدددائیج
دست یافت .اما س این است ک این تعریو از عقد صلح ،ب یوی از دالیل ز یددر از سددهی
این دست از فقها انجا

رفت است:

الو) یک تعریو مت

بین شیع و عام مدال نظر بهد ،و صلح با فرض نزاع ،مهرد قبهل

شیع و عام میباشد ر.ک؛ محق اردبیلی 1۴1۲،ق ،ج)333 :9
ب) علی الظاهر تعریو اولیة صلح از جانب عام بهد،است و این دست از فقهای شددیع
در تعریو صلح از آنها تبعیت کرد،اند ر.ک؛ بحرانی ، 1۴05 ،ج.)85 :۲
ج) بنابر هدف و سومت تشریع صددلح کد ق طددع نددزاع و ا خددتعف بددهد ۴،ا یددن تعر یددو
صهرت رفت است اردبیلی1۴1۲،ق ،ج ،7ص 333و قمی1371،ش ،ج ،3ص.)11۲
د) ب انصراف بدوی تهج شد ،و صلح را براساس مصداق شایع آن ک رفع خ صددهمت
و اختعف است تعریو کرد،اند.
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 .۴-۴فهم و کاربرد استعمالی در عرف
عرف در مهارد ب یاری از واژة صلح و سعمت برای بیان صحت و عافیت یددک ا مددری
و یا یک نهاد س قددهقی چددهن خددانهاد ،ا سددت اد ،میک نددد و مددراد او از ا یددن ا سددتعمال صد ا و
صمیمت مهجهد در مهآهع است و اساساً اعتنایی بد و جددهد یددا عددد نددزاع و ا خددتعف در
ذشتة آن ندارد .بلو مراد او از انتخاب واژ ،صلح عد ا خددتعف و شددقاق ا سددت و پا یددان
یافتن یک اختعف مدال نظر عرف نی ت .پا نوت مهمال این است کد صددلح ع نددهان سددالتی
است ک در آن اختعف و نزاع وجهد ندارد ن آنو لزاماً صلح بد سددالتی تد می شددهد
ک اختعف مهجهد یا استمالی رفع یا دفع شد ،باشد.

 .۵-۴کاربردِ قرآنی واژۀ «صلح»
دلیل اصلی در عد انحصار معنای ،صددلحج بد مددهرد خ صددهمت و نددزاع ،نتی جددة برر سددی
مشتقات قرآنی مادة ص ل ح) است .تهج ب ت اسیر ،روایات و شأن نزول آ یددات مر بددهط
ب مشتقات قرآنی این ماد ،معانی آن را معله میسازد و آن را ب عنهان یددک من بددع کددامعً
اطمینان بخش ،وسیلة استناد قرار میدهد.
نتیجة مطالع در آ یددات شددری قددرآن کددریم ا یددن ا سددت کد م شددتقات مدداد ،ص ل ح)
منحصر ب سب نزاع نمیباشد .بلو در ب یاری از آیات این مشتقات قرآنی همان هن کد
در بیان اهل لغت مطرح شد ب معنای مطل خددهبی ،پدداکی ،من عددت ،شای ددتگی و سددعمت
آمد،است.
در آ یدددات ب یددداری کددد در آن از کل مدددات ،صَل َدددح ،أصل َدددحنا ،یَ صدددلح ،یُ صدددلحهن،
أصدلح ،صالَحج و امثال آن است داد ،شد،اسدت5؛ تصریح یا ا شددار،ای از طددرف خداو نددد بددر
سابقة نزاع و اختعف یافت نمیشهد.
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ا رچ قرآن کریم معنای خهبی ،پاکی و سددعمت را بددرای آددروریترین م صددداق آن
ک همان مهرد اختعف و نزاع است با تأکید بیشتر ،پیشنهاد و تردیب کرد،است؛ ا مددا ز بددان
کلی قرآن در مشتقات این واژ ،،همان عد ف اد یا سعمت از ف اد است.
نهی ندة ،کتاب التحقی فی کلمات ال قددرآن ال وددریمج ب عددد از برر سددی و ذ کددر م شددتقات
مختلو مادة ص ل ح) در قرآن کریم ب صراست بیان کرد،است ک ، :نتی جددة تحق ید آن
است ک ریش اصلی این ماد ،چنین است :هر چیزی ک از ف اد سددالم با شدددج م صددط هی،
 1۴۲5ق ،ج.)۲۶5 :۶

 .۱-۵-۴اطالق آیۀ« الصُّلحُ خَیرٌ»
همان هن ک در مباس لغهی ذشت ،قرآن کریم صلح را خیر مطل دان ددت ا سددت.
،الصُّلحُ خَیرٌ الن اء ن  )1۲8صلح خیر استج .زیرا در این آی خیر با سالت خا صدالی مقای د
نشد،است ک از آن خیر ن بی فهمید ،شهد و ا ر معنی لغهی آن کد أف عددل ت ضددیل ا سددت
منظهر باشد بدان معنی است ک صلح از ت رق بهتر و سهدمندتر است ر.ک؛ شیخ طه سددی،
بیتا ،ج .) 3۴۶ :9ب هرسال عنهان ،خیرج در این آی ب م شددروعیت و سددهدمندی هددر صددلح
ا رچ هیچ هن اختعف و نزاعی در آن مهجهد نباشد ت صددریح کددرد،ا سدت ر.ک؛ عم یددد
زنجانی :138۲ ،صص  ۲1۶و .)۲17
ممون است ب عنهان یک اشوال و در رد این استدالل ت شهد ک جمل  ،و ال صدُّلحُ
خَیرج در انتهای آی ای آمد،است کد مر بددهط بد خددهف نددزاع درآی نددد ،ا سددت و بد خدداطر
ساز اری با صدر آی  ،شامل صلح ابتدائی نخهاهد شد .در پاسخ با یددد ددت :کد چنان چد
جملة  ،والصُّلحُ خَیرج با ابتدای آی تناسب داشت باشد ،باید واژة خیر را ن بی ترجم کددرد،
و بیان کنیم ک صلح و تهاف بهتر از نزاع است مددالی و خددهف آن ا سددت .در سددالی کد ا یددن
یک امر م لم و بدیهی است و بعید است ک قرآن کریم چ نددین مددرادی را مددال ن ظددر دا شددت
باشد خصهصاً بعد از آنو با جملة ،فَع جُ ندداح عَلیهِ مدداج بد مطلهب یددت اج مددالی صددلح س وددم
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کرد ،است .امالا استمال قهیتر آن است ک قرآن با این جمل میخهاهد تعلیل س وددم ک نددد
و خیریالت مطل صلح را ب عنهان تعلیل بر مشروعیالت تهاف زن و شههر در مهآهع خددهف
نزاع بیان فرماید.

 .2-۵-۴مالك موجود در آیۀ« الصُّلحُ خَیرٌ»
در صدر آیة  ،الصُّلحُ خَیرٌج یوی از مصادی صلح دیر م بهق ب نزاع یددا صددلح اب تدددائی
ک مربهط ب خهف نزاع و اختعف در آیند ،است تصریح شد،است ﴿و إن إ مررأۀ خافَرت

من بَعلها نُشوعاً أو إعراضاً فالجُناح علیهما أنْ یُصلحا بَینهما صلحاً﴾ الن اء ن ،)1۲8و ا ر زنی
از مخال ت یا رو ردانی شههرش بیم داشت ،اشوالی ندارد ک آن دو با هم صلح کنندج
ب عبارت دیگر این آی تصریح دارد ک رفع خ صددهمت شاخ صد ا صددلی صددلح ن بددهد،،
بلو دفع نزاع آیند ،نیز از مصادی صلح معرفی شد،است .این معک ن شددان مددید هددد کد
نزاع ساب دخلی در معنای واژة صلح نداشت و معیار مشروعیت پیمان صلح نی ت.
البت ممون است ت شهد ک صلح در مهرد رفع نددزاع مه جددهد ،یددک مع نددای سقی قددی
است و رفع نزاع محتمل هم بخاطر ععقة آن با معنای سقیقی ،یک معنای مجازی از صلح
میباشد .در پاسخ باید ت :ا ر معنای مجازی ب خاطر وجهد ععق باع شددمهل دا یددرة
صلح شد ،و قرآن کریم هم بر این شمهل صحال ذاشت است؛ باید بپذیریم ک عع قد های
دیگر ب معنای سقیقی نیز میتهاند ایجاد معنای مجازی کددرد ،و س وددم مع نددای سقی قددی بددر
آنها شامل شهد .زیرا ععقات منطقی ،لزاماً منحصر ب یک مهرد ن بددهد ،و است مددال و جددهد
ععقات دیگر نیز وجهد دارد.
ب عنهان مثال ممون است برای معنای سقیقی صلح ،ععقة بارزتری چهن چشمپه شددی،
ت الم و تراآی مطرح شهد .زیرا در معنای سقیقی صلح چشمپهشی و ت الم کامعً مشههد
بهد ،و این همان چیزی است کد بد ن حددهی در صددلح اب تدددائی ن یددز ا سدداس قددرارداد ا سددت.
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بنابراین چنین ععق ای کافی است تا صلح ابتدائی را براساس معنای مجازی م شددمهل ل ددظ
صلح بدانیم.
فارغ از این مهم باید بدانیم ک اوالالً :نزاع یک سقیقت شرعیال نبهد ،،بلو یددک صد ت
یا پدیدة عرفی است .ثانیاً :در عمه معامعت خهف نزاع ن بت ب عددهض یددا م عدهَّض و یددا

عمل ب شروط معامل در آیند – ،هر چند اندک  -وجهد دارد .پا ه مددین م قدددار است مددال
نزاع کافی است تددا ب تددهان از ان جددا هددر معام لد ای در قا لددب ع قددهد م عددین من صددرف شددد ،و
تهافقات را ب صهرت ،صلح ابتدائیج و در چارچهب م قددررات و قها عدددکلی قرارداد هددا بد
انجا رساند.

بحث و نتیجهگیری
مشتقات صلح در قرآن کریم دارای ب امد قابل تهجهی ا سددت .م شددتقات ا یددن مدداد ،در
مهآهعات مختلو آورد ،شد ،و ت مددا اع مددال ان ددان و مددراودات او بددا دی گددران از جم لد
مشرکان و م لمانان و خانهاد ،را در بددر مددی یددرد .ج مددع ا یددن م شددتقات پراک نددد ،در ک نددار
یودیگر با معسظة مشتقات واژ،های مترادف و متضاد آن در قرآن کریم یددک آددرورت
انوارناپذیر در م هه شناسی واژ ،صلح است .پ از بررسی این م شددتقات مددی تددهان بد ا یددن
اطمینان رسید ک واژة صلح ا رچ ب صهرت انصراف بدوی یادآور یک اختعف و نزاع
ساب است؛ اما انحصار ب این صهرت ندارد .بنابراین معنا واژ ،صلح آددد ف دداد و سدعمت
از عیب است اعم از اینو این سددعمت ب عددد از ع یددب و ن قددص بددهد ،و یددا مط لد صددحت و
عافیت مدنظر باشد ستی ا ر در قبل از خهد ف اد و اختعفی مهجهد نباشد .با این بردا شددت
م هه شناسان در قرآن سویم میتهان ت تهاف طرفین عقد صلح در صددهرتی کد ا یددن
تراآی دیر م بهق ب سالت اختعف و نزاع باشد و طرفین ب یک صلح ابتدائی اقدا کنند
جایز است .این صلح ابتدائی زمانی جلهة سقهقی و ممتاز پیدا میکند کد در چددار چددهب
عقهد معین واقع نشهد زیرا دراین صهرت تهاف ساصل شد ،همان عقد م عددین ا سددت .پددا
مشروعیت صلح ابتدائی ب این معناست ک طرفین میتهانند با اتواء بد اراد ،خددهیش ع قددد
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جدیدی را خارج از عقهد معین تهاف کنند و یا عقهد معین را در قالب صلح اب تدددائی ا جددرا
کرد ،و خهیش را از اسوا اختصاصی آن عقهد معین رها کنند .بدون شددک آ یددن آزادی
اراد ،برآمد ،از م هه شناسی واژة صلح بدون قید و شرط نبهد ،و چنانچ با قهاعد ا مددری و
نظم عمهمی مخال ت داشت باشد محدود خهاهد شد.
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