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«یعقد  »صلح ابتدائ  

 یريبص درضايحم
  رانیا ،تهران ،ی، دانشگا، علالام  طباطبائاسعمی سقهق یفق  و مبان اریاستاد
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 چکیده
کع  خداوند متعال بهد، و بنابر اعتقاد  ،یبع استنباط دانشمندان اسعممن نیب  عنهان معتبرتر میقرآن کر

سدتد،یب  دست ان ان رس یکم وکاست چیه یبدون نقل معنا و ب یکتاب آسمان نیقاطبة م لمانان ا . از ا
بد  پ ا یداز پ ا یدواسط  در انتقال پ میکلمات قرآن کر کیوایرو  نیا خددا(   ان دان( رند،ی  ا یددهند، 

هده   یدکتاب مقدس از طر نیکلمات ا  یفهم دق نیابرااست. بن سدیم  تدرادف،  افتنیدو  شنا مدات م کل
کد   نیاست. نگارند، ا رناپذیو اجتناب یمتضاد و مرتبب ممون خهاهد بهد؛ آرور سدت  قدد ا لد  معت مقا

جدهاز  نیچنانچ  با ا شدهد،  قدع  عد  وا مدهرد مطال مدل کیدروش واژة ،صلحج  قدهق ع صدلح  یس دو طرف  
مدروز،  انیم یاز تعامعت مدن یاریب   شایک   ر، آوردیرا ب  ارمغان م( یابتدائ بدهد. ا هدد  مرد  خها

نددیم جی،صلح بدو ای جی،صلح ابتدائ ندهان ر، تها قدت م هه  نیدآورد ابد  ع عدامل یآزاد ،یشدناختد  یم
بدر   یدبدا تو  یتحق نای. سازد ترو م تحوم اد،افراد را تهسع  د یکند و روابب سقهق تیها را تقهان ان

م  ران  ان،یآثار لغه ایمقصهد فهق را با مطالعة کتابخان  ،یشناسم هه  ندیبر فرا یو مبتن یلیروش تحل
 .کندیو فقها دنبال م

 .یصلح، سِلم، صلح ابتدائ ،یشناسمفهوم م،یقرآن کر واژگان کلیدی:

 
 E-mail: basiri_hr@yahoo.com  
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 مقدمه. ۱

تددار  تعامعت اجتماعی از نیازهای آروری ان ان در طهل سیات بشر است و سیثیت مخ
مددی سددهق  مدداعی  عددامعت اجت بدد  آزادی اراد، در ت هددماو، وی را  هددد. از م عددامعت د تددرین ت

عددامعت  تددا م سددت  یددل ا تددار ما اجتماعی، معامعت سقهقی افراد با یودیگر است. ان ددان مخ
شددهد.  قددع  هدددات وا سقهقی او بر اساس آزادی اراد، وی شول  رفت  و ارادة او مهآهع تع

یدد وددی از ا مددانی چددارچهب ن آر یددر  فدد  در د قددهقی دو طر هدددات س جدداد تع قددهقی، ای هددای س
صددل  معامعت مرسه  و معین طددرفین سا آددی  فدد  و ترا بددر تها کدد    مانند: بیع، اجار،( است 

فدد ، شهد. این تعهد دو طرف  و خاص را ،صلح ابتدائیج یا ،صلح بدویج می یددن تها  هیند. ا
مددیای است ک  بدون هیچ سابقة اختعف ممصالح  طددرفین  نددد یان دو ن ر منعقد شد، و  تهان

عددین  قددهد م سددایر ع هر هن  تعهد و تولی ی را برای خهد یا طرف معامل  منعقد کنند ک  در 
ظددم  عددد و ن بددا قها چهن بیع، اجار، و امثال آن وجهد نداشت  باشد. البت  این تهاف  صلح نباید 

 عمهمی مغایرت داشت  باشد. 

شدداخصیپرسش اساسی این است ک  آیا م کدد   کددریم  بددع تهان ب  استناد قرآن  تددرین من
بدد   استنباط در فق  و سقهق اسعمی است؛ چنین عقدی را مجاز دان تو  ا رچ  در پاسخ، 

یددارک  ب  آزاد ییتا جا اریاختآزادی در اسع  طهر اجمال باید   ت ک    گددرانید ی و اخت
سددت. یشاء اثر سقهققابل اعتنا و من ؛زدیرا درهم نر یو سدود اله ن هذ نورد، تددر از  ا مددا فرا ا

این پاسخ اجمالی و بیان یک قاعدة کلی یا تاسیا اصل، باید برای پاسخ ت صیلی و دقی ، 
کددرد.  جدده  یددت ع( ج ددت و  در میان ال ا  و کلمات قرآن کریم و همچنین روایات اهل ب

سددت واژة  تدددائیج، الز  ا صددلح اب جددهاز ، عددد   صددلحج در بنابراین برای دستیابی ب  جهاز یا  ،
کدد   مهرد مطالعة شناسیقرآن کریم با روش م هه  شددهد  قرار  رفت  و سوم مزبهر استنباط 

سددت.  این مقال  در صدد انجا  آن است. در این رابط ، پیشینة پژوهشی م تقل یافت نشد، ا
های پژوهشی، در سهزة صلح دیر ابتدائی یا م بهق ب  نزاع بهد، و اساساً زیرا دالب فعالیت

شددد،مهآه یددن ع فقهی و سقهقی ،صلح ابتدائیج کمتر مهرد تهج  واقع  یددن رو، ا سددت. از ا ا
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قددد  جددهاز ع بددر  صددلح  فرایند علمی و پژوهشی نیز ک  ب  چگهنگی تاثیر م هه  شناسی واژة 
 است.پردازد مهرد تهج  خاص قرار نگرفت صلح ابتدائی می

سدداین مطالعة م هه  شددتر ا جدد  بی مددهرد ته هددمشناختی از این سی   کدد  م شدداء ت  تددرین من
شناسی واژة ،صلحج اختعف نظر میان مهافقان و مخال ان عقد ،صلح ابتدائی ج، همان م هه 

طددرح است. بلو  مهم تدددائیج م صددلح اب قددد ، شددروعیالت ع ترین دلیلی ک  از طرف مخال ان م
بددل می شهد عد  شمهل معنای لغهی ،صلحج بر عقد ،صلح ابتدائیج است. بدین لحا  باید ق
غددهی و ا الددت ل یددن دق شددهد، ا یددل  ز آنو  ب  ادلالة نقلی تهجال  شد، و بار اثباتی و داللی آنها تحل

 شناختی صهرت بگیرد. م هه 

طددرفین  بددین  کدد   عددهیج  صددلح د ا رچ  در شمهل و داللت معنای ،صلحج بر جهاز عقد،
هدد هیچگهن  اختعفی نی ت.ای از نزاع و خصهمت وجهد دارد سابق  ای اما آنچ  در میان فق

صددلح در  سددت، م ددئلة  شیع  و عام  و تا سدی در بین فقهای شیع  دربارة آن اختعف نظر ا
صددهمتی  تدددائی، خ صددلح اب دیر مهرد دعهی یا همان ،صدلح ابتدائی و بدویج است. زیرا در 
قدددی  از  ذشت  در بین طرفین قرارداد صلح وجهد نداشت  و طرفین قرارداد رأساً ب  انعقاد ع

مددیخارج از عقهد مع فدد   قددانهنی تها صددلح ین شرعی و  قددرارداد   شددول از  یددن  لددذا ا نددد.  کن
طددهر م ددتقل و بدوی( با تهجال  ب  معنای لغهی ،صلحج مهرد مناقش  قرار  رفت  است. البت  ب  

شددد، شددر  یددد و منت صددلح م تهفی دربارة ،صلح دعهیج آثار مختل ی تهل بددارة ، مددا در سددت؛ ا ا
 مباس  علمی باقی است. ابتدائیج اق ا ، انهاع و ادلة آن مجال

سددی صلحبنابراین در ابتدا واژة ، ج را از لحا  م ههمی، از نظر ا، لغت و قرآن مهرد برر
فددراهم قرار می لددی  الددة نق تدددائیج در ادل دهیم تا اوالالً در تحقیقی دیگر، زمینة بح  از ،صلح اب

شددروعیالت دلیل د نیترم تحوم  ردد و ثانیاً معنای لغهی ،صلحج ب  عنهان اولین و ر اثبات م
 مهرد دقالت و تهج  قرار  یرد.  جیو جهاز عقد ،صلح ابتدائ
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 . واژۀ »صلح« در قرآن2

دددافرن ۲3قرآن کریم در مهارد متعددی مانند:  الرعدن قددر،ن 8،  ظددایر آن از 18۲، الب ( و ن
بددرد، مادة   ص ل ح( است اد، کرد، است. اما در یک مهرد است ک  واژة ،صُلحج را ب  کار 

 است.آن را ب  عنهان یک تراآی و تهاف  معرفی کرد، و

مددی یددد: در این مهرد قرآن کریم از پیمان صلح میان زن و مرد سخن   ت  و  وَإ ن  ﴿فرما

 ﴾خَیْرٌ حُوَالصُ لْامْرَأَۀٌ خَافَتْ م نْ بَعْل هَا نُشُوعًا أَوْ إ عْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَیْه مَا أَنْ یُصْل حَا بَیْنَهُمَا صُلْحًا 

شدده ای یاز سرکش یا ر زن،(1۲8 الن اءن شدددخددهد  هراعراض  گددران با بددر آن دو ن  مددانعی، 
 ج. است نیکو صلح  ذاتا( کنند  یخهدشان صلح و آشت انیدر م یک  ب  نهع  تین

صددلحج  خداوند متعال در دو آیة دیگر و با است اد، از مادة  س ل  ( ک  جانشین لغهی ،
کددرد،بهد، و ب  زودی ب  آن  وددی از خهاهیم پرداخت؛ مرد  را ب  صلح دعهت  سددت. در ی ا

مددی هددا  کددرد، و از آن خددهد این دو آی  خداوند ب  عمه  مهمنان خطاب  یددان  تددا در م هددد  خها
نددد:  َّرۀً وَ﴿سلم صلح( برقرار کن ُروَات   یَا أَیُّهَا الَِّ ینَ آمَنُوا ادْخُلُوا ف ی السِّلْم  کَاف ُروا خُط التَتَّب ع

قددر،ن ﴾مُّب ینٌ عَدُوٌّ لَکُمْ إ نَّهُن  الشَّیْطَا گدد دیدداآورد، مددانیکدد  ا یک ددان یا،( ۲08  الب در  یهم
 تج.ک  او دشمن آشوار شماس د؛ینون یرویپ طان،یش یها! و از  ا دییدرآ یصلح و آشت

صددلح( می م لمانان از خداونددر آیة دو   بددرای سلم  سددت ک ددار  بدد  درخها تددا  خهاهد 
صددلح  کددافرانا ر،( ۶1ن النأأل  ﴾إ نْ جَنَحُوا ل لسَّلْم  فَاجْنَحْ لَهاوَ ﴿پاسخ مثبت دهند:  مدداد،  آ

 شددول نیبددد گرید یدر جارا مضمهن  نیهمقرآن کریم،  .شهج ایآن مه یبرا نیزشدند، ته 
َّرهُ﴿کند: یم انیب َرلَ الل َریْه مْ فَان  اعْتَزَلوکُمْ فَلَمْ یُقات لوکُمْ وَ الْقَوْا الَیْکُمُ السَّلَمَ فَما جَع  لَکُرمْ عَل

کددرد،( 90 الن دداءن ﴾سررَبیلًا یددر   نددار،   نددت ک هددار  ،ا ددر از ج نددد و ا  شددما نجنگید بددا  و 
 ج.دیدهد با آنان جهاد کنخدا ب  شما اجاز، نمى گریکردند؛ د (صلحسلم 
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سددتعمال واژة  مددهرد ا مددالی از  شددناخت اج کددریم و  قددرآن  بدد   قدددماتی  پا از این نگا، م
پددردازیم و   ب  تحلیل و بررسی دقی  م هه ،صلحج در آن، الز  است ک یددن واژ، ب شناختی ا

 از این رهگذر ب  پاسخ سئهال اساسی این مقال  دست بیابیم.

  معنای لغوی »صلح«. ۳

،صُلحج ریشة باب ،صَلَحَ یَصْلَحُج یا ،صَلُحَ یَصْلُحُج است ک  اکثر قریب ب  ات اق بزر ددان 
  (.۴3۲:  199۲ب تانی،  ر.ک؛  اندلْمج دان ت یا سِ سَلْملغت آن را ب  معنای ،

نددای ،بنابراین تعریو، در سالی شددناخت مع نددای  سددَلْمک   یدد  مع هددم دق بددرای ف سددِلْمج  یددا 
نددهان صلح،صلحج کامعً آروری است، با کمال تعجالب ب یاری از اهل لغت واژة، بدد  ع ج را 

قددت ا دان ددت یا سِلْمج  سَلْمیوی از معانی ، ودددیگر و در سقی شددین ی تددرادف و جان یددن دو را م
مددان: ب ددتانی،  و 91، ص3ج ق،1۴0۴فددارس، ابن ر.ک؛  انددان ت  شددول از  (. 3۴7ه یددن  ا

یددو  ددردد، را  جسَلْمیا سِلْمج معنی شهد و  جسَلْمتعریو ک  صلح ب   صددلح تعر بدد   سددِلْمج  یددا 
شددول از  شا نخهاهد بهد. اما ممون اتهان یک تعریو دوری دان ت ک   ر،می ست این 

شدددتعریو، نشان  بددهد، با  ر.ک؛  ای از روشن بهدن معنای آن دو واژ، در نزد عرب زبانان 
 (. 81 :138۲امامی، 

یددل واژة  یددز در ذ صددلحج و ن یددل واژة ، در عیدن سدال، از کع  بدرخی از اهدل لغت در ذ
ندددمعنا می ،آدال سَربج یا سِلْمج را ب  ،سَلْم شهد ک  آنهاج فهمید، میسَرْب، بددن  ر.ک؛  کن ا

یددهمی ؛337 : 8ج  تا،بی زبیدی، ؛3۴5: ۶ق، ج 1۴1۶منظهر، فددارس،  ؛3۴۶ :ق 13۴7،ف بددن  ا
 (.91 :3ج همان، 

سددت اد، کرد، نددای ،از این مقدار تحقی  لغهی، برخی از نهی ند ان ا کدد  مع نددد  ج صددلحا
یددر بخاطر مترادف بهدن با واژة ،سَلم یا سِلمج، ب  معنای آد جنت و خص همت بهد، و در د

 جا(.امامی، همان  شهدمهرد پایان خصهمت و جنت است اد، نمی
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ندد  و ن ددرت های معاصر لغت ب  صراست صلح را ب  ،از این رو برخی از کتاب پایان کی
عددها، ( یا۴89: ق 1۴1۲رادب اص هانی، ج  ر.ک؛ بین مرد  طددرفین د بددین  آددی   ر.ک؛  جترا
سددازش و ( یا ،5۲0: 1ج تا،بی انیا،  جان خصهمت و جنتپای( یا ،388ق: 1۴03طریحی، 

بددران، جآشتی بعد از جنت و خصهمت یددر  (9۲8: ۲ج ، 198۶  ر.ک؛ ج ظددایر آن تعب یددا ن و 
مدد   :1393 ،اند ر.ک؛ خلیل جرکرد، یددانترج یددد طبیب آددا؛ 7۴9، سم : 3ج ، 198۶ ،اسمدر
۴79.) 

جددا شهتا این مرسل  از تحقی  لغهی، این تصهر تقهیت می هددر ک کددریم  قددرآن  د ک  در 
مددیسخن از صلح و سلم ب  میان می نددد، آید و ب  مشروعیت و شرایب و اسوا  آن اشار،  ک

جددهد دارد و هر ددز ج است ک  در آن سابق صلح دعهیمراد ، خددتعف و ای از خصهمت و ا
شددروعیت ،نمی قددرآن م تدددائیتهان از آن آیات  سددابق صددلح اب کدد   فددت  جدد   ر ای از ج را نتی

 خصهمت و نزاع در آن وجهد ندارد. 

شددان، بر همین اساس دالب فقها و سقهق مدددنی کشهر قددهانین  هددا  بددع آن دانان عام  و ب  ت
قددد  قددانهنی ع قددهقی و  یددو س شددرط دان ددت  و در تعر نزاع و اختعف را در انجا  عقد صلح 

 .1اندصلح، ب  آن تصریح کرد،

شددهد نبهد، و با تهج  بیشتر معله  می اما این مقدار دقت لغهی در این واژة قرآنی کافی
 دهد.تری را ب  خهد اختصاص میک  واژة ،صلحج منحصر ب  این معنا نی ت و دایرة وسیع

 .ادلۀ عدم انحصار واژۀ »صلح« در مورد نزاع۴

صدداص ادل  یا قرائنی وجهد دارد ک  معنای جانشین ،صلحج و ،سلمج را   ترد، تر از اخت
ع کرد، و تهافقات صلحی ک  بدون سابقة نزاع و اختعف است را آن ب  مهارد جنت و نزا

 شهد. مهاردی از این ادل  ب  قرار زیر است:شامل می
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 . عدم اعتنا به انصراف بدوی۱-۴

عددهی صلحآنچ  در بدو امر ب  عنهان یک دلیل قاطع در ردال انحصار معنای ، ج ب  صلح د
ای است است. زیرا صلح یک واقع  ۲دویشهد، عد  اعتنای اصهلی ب  انصراف بمطرح می

خددتعف  نددزاع و ا ک  دالب مصادی  آن مربهط ب  تهاف  و تراآی بعد از خصهمت، جنت، 
نددزاع و است. بنابراین وقتی واژة صلح مطرح می عددد از  صددلح ب شهد ذهن ان ان در ابتداء ب  

ندداختعف منصرف می وددا   سددتنباط اس صددهلی در ا دارد و شهد، این انصراف بدوی ارزش ا
مدداد نی ددت مددهرد اعت مددل  نددزاع، س بدد   صددلح م ددبهق   سجت نی ت. لذا سمل واژة صلح ب  

 (. 53: 1383 رجی،  ر.ک؛ 

غددهی ، کددردصددلحپا آنچ  برخی از اهل لغت ب  عنهان معنای ل طددرح  بدد  ،ج م نددا ر  نددد  ا
تدداب یددو در ک ودددل از تعر یددن ش ودد  ا سددت. چنان شددایع و   ددتردة آن ا غددت مصداق  هددای ل

یددع و شرطباشد. برای نمهن  لغهیین واژة ،یمانند نمبی قددد ب آددمن ع ج را ب   لزا  و  لتزا  در 
 ر.ک؛  شددهداند. زیرا دالباً شرط در آمن عقهد است ک  محق  میامثال آن تعریو کرد،

 (. 37: ش1381محق  داماد، 

 . شناخت واژگان متضاد2-۴

غددت ( در کتابص ل حچنانچ  ب  مشتقات ریشة صلح   آددهح هددای ل بدد  و نددیم  گددا، ک ن
مددادة  درمی شددتقات  بددا م ف س یابیم آنچ  ب  عنهان معانی این مشتقات آمد،، تضاد معنایی 
 ( دارد ک  هیچ ارتباطی با نزاع و اختعف یا ف اد در  ذشت  یا آیند، در آن وجهد ندارد. د

صددْلَحَب  عنهان نمهن  از واژ، صددْلَح، های: الصالعح، اإلصعح، اإلستصعح، صَلَح، أَ  ُ،  ست
قددیض ب  ترتیب: آدال ال  اد، نقیض اإلف اد، نقیض اإلست  اد، زال عن  ال ِ اد، آدال أف َد،، ن

. 303ق: 1۴0۴فددارس، . ابن 551تا  5۴7ص، صتابیزبیدی،  ر.ک؛  است. سْتَ ْ َد معنا شد،
ظددهر، . ابن5۲۲تا: بیانیا،  صدد ی38۴: 7، جق1۴1۶من هددیچ (  ۶9۶: ۲و1ج تددا،بددی پهر،.  و 

ندددارد. جددهد  نددزاع و خددتعف و  عددانی و ا یددن م مددع  ارتباط م ههمی میان ا تدداب مج صدداسب ک
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کددرد، کدد  البحرین ت الم را ب  تصافُح و م الِم  را ب  مُصافِح  ت  ددیر  سددت  لدده  ا سددت و مع ا
حددی، ر.ک؛ مصافح  یک امر مطل  و بدون نیاز ب  سابقة نزاع است   . در (91:ق1۴03الطری

خددتعف رد تهان اییک صهرت می ن دلیل را برای عد  انحصار واژة صلح ب  مهرد نزاع و ا
بدددیهی  سددخن  یددن  مددا ا بدددانیم. ا کرد، و نپذیرفت ک  مصداق ف اد را صرفاً نزاع و اختعف 

 البطعن است.

نددافع  سددب،  از طدرف دیگر،  ا، در ب یاری از کتب لغت، مشتقات مذکهر ب  معنای منا
ابن منظهر،  و انیا، همان جاو  ابن فارس، همان جا و جازبیدی، همان  و نیک آمد، است

نددزاع در  هن  اشار،( ک  در آن مهارد هم هیچپهر، همان جا ص ی و همان جا سددابقة  بدد   ای 
بددراء ( هم معنای مطل  پاکی، بیس ل  است. در مشتقات ماد،  این م اهیم نشد، صددی، م نق

 578صصددتا: بیپهر، ص ی ر.ک؛  استبهدن از عیب و اذیت، صحت، عافیت،   ت  شد،
( بدون آنو  در این معانی ب  سابقة زشتی و 90همان: . ابن فارس،۴۴8 همان:. انیا، 579و 

 شد، باشد.  اییا اشار، تهج  نقص

صددلح  بددا  کدد   شددهد  طددرح  البت  در تعریو صلح ب   زالة ف اد، ممون است این اشوال م
در فرض عد  یک قرارداد، ف ادی تصهر ابتدائی چ  ف ادی ممون است زائل شهدو زیرا 

بددل از شهد تا با صلح ابتدائی آن ف اد از میان برود. در پاسخ ب  این ایراد   ت نمی اند ک : ق
صددلح  قددد  بددا ع کدد   جددهد دارد  شددرعی و هر صلح بدوی، یک ف اد ب  خاطر عد  ترتیب اثر 

گددر، ۴3۶: ق 1۴17 ر.ک؛ بهبهانی،  شهد منهد  می یددر دی بدد  تعب چدد  چنا(.  تددرن قددهد از  فرا ع
ف اد تهج  نشد، و تهافقات آنان الزا  آور نگردد، وجهد  ان ان نیازهای قراردادی ، ب معین
 ف اد خهاهد بهد.این کنندة  ابتدائی زائلو صلح بهد، طبیعی 
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 . برداشت لغوی فقها۳-۴

بددرخعف  شددیع   هددای  شددههر فق تددهای م شددت و ف تدد ، بردا پددیش    در کنار مباس  لغهی 
یددرا ب ددیاری از انحصا یددد. ز طددرح  رد عددهی م صددلح د بددرای  ری است ک  در مباس  لغهی 

 دانند. فقهای امامیال  صلح را شامل مهرد دیر نزاع نیز می

شددیع ،  هددای  شددههر فق تددهای م کدد  از ف نددای البت  در این مقا  در صدد نخهاهیم بهد  بدد  مع
بدد لدد  ن قددض لغهی صلح دسترسی پیدا کنیم. زیرا این را،، روش مد نظر مقا نددهعی ن بدد   هد، و 

هددا از واژة ،درض نیز خهاهد بهد.  شددت فق کدد  بردا سددت  یددن ا مددا ا سددخن  یددک صددلحبلو   ج 
بدد  مبنا نبهد،جهت و بیبرداشت بی شددنایان  سددان و آ غددت شنا هددا از ل است زیرا ب ددیاری از فق

 اند.زبان و استعماالت عرب و از م  ران قرآن کریم بهد،

یددو   شیع  در کتابب  این خاطر ب یاری از فقهای بزر یددان تعر خددهد از ب هددی  هددای فق
بدد   اند.ج امتناع کرد، و آن را امری روشن دان ت صلحلغهی ، گددر  خددی دی سدددال بر یدددن  در ع

فددتن ف دداد اند: ،صراست   ت  بددین ر نددای از  بدد  مع فددی  غددهی و عر حددا  ل صلح و اصعح از ل
 .(۴3۶ همان: بهبهانی،  جداست، ن  آنو   با عقد صلح( صرفاً در یری و نزاع از بین برو

بددارة  بدد  در مدد  جان یدد  ه کدد  از تحق سددت  این تعریو، کع  کامعً روشن و قابل دفاعی ا
سددت میصلح( و ب  طهر خاص ل ظ ،ص ل حمادة   عددرف و ج بد ظددر  صددلح از ن پددا  یددد.  آ

سددطح  هددم در  نددزاع  بدد   یددر م ددبهق  مددهارد د بددرای  کدد   بددهد،  استعماالت عرفی واژة مطلقی 
فدد ، رود. از این رو دست ر می  ترد، بوا نددای تها بدد  مع لدد   طددهر مط بدد   ای از فقها صلح را 

خددهد یددو  ودد  در تعر یددان ت الم و تراآی دان ت  بدون آن بدد  م سددخنی  خددتعف  نددزاع و ا ، از 
 آورد، باشند. 

بددار، می قددع نهی ددد: ،صاسب جهاهر در این  قددد وا جدداب ع کدد  در ای صددلحی  ظددهر از  من
ودد   ردد، رآایت ن بت ب  مهرمی ندد  آن سددت  طددرفین ا د تهاف ، تصالح و ت المی در میان 

 .(۲11ش:13۶7نج ی،   جمنظهر صرفاً صلح بعد از خصهمت باشد
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شددن بددانی رو مددیشیخ الشریع  اص هانی با ز یددد: ،تر  بددر  ه نددی  صددلح مبت قددی  نددای سقی مع
خصهمت مهجهد یا استمالی نبهد،، بلو  صلح در مهرد صُ ح،  عراض، رفع ید و امثال آن 

 (.۲۴5:تابی شیخ الشریع  اص هانی،  جشهداستعمال می

تهان در میان کلمات علالام  سلالی ر،( تر ردپای این تعریو روشن را میاما ب  طهر دقی 
سددتج ب  درستیال قها یافت کرد: ،در کتاب تذکر، آددایت ا  ک  تنها معنای صلح؛ ات اق و ر

  .(177: ۲جتا، بی،  علالام  سلی

مددل را در  گریاز طرف داما  واقعیت این است ک  برخی از فقها، خصهمت ساب  یا محت
کددرد، 3اند.شناسی صلح دخالت داد،م هه  -و آن را در تعریو خهد از پیمان صلح لحا  

تدددائیج اند. بر اساس این معنای مطرح شد، از عقدصلح، قطعاً نمی صددلح اب جددهاز ، بدد   تهان 
سددهی  دست یافت. اما س  این است ک  این تعریو یددر از  از عقد صلح، ب  یوی از دالیل ز

 است: این دست  از فقها انجا   رفت 

یک تعریو مت   بین شیع  و عام  مدال نظر بهد، و صلح با فرض نزاع، مهرد قبهل  الو(
 (333: 9ق، ج 1۴1۲محق  اردبیلی، ر.ک؛  باشدشیع  و عام  می

شددیع  این دست  از و است د،علی الظاهر تعریو اولیة صلح از جانب عام  به (ب فقهای 
 (.85: ۲ج ، 1۴05 بحرانی، ر.ک؛  انددر تعریو صلح از آنها تبعیت کرد،

صددلح  بنابر هدف و (ج بددهد،کدد  سومت تشریع  خددتعف  نددزاع و ا طددع  یددو  ۴ق یددن تعر ا
 . (11۲، ص3، جش1371،قمی و 333، ص7، جق1۴1۲ی،اردبیل  استصهرت  رفت 

صددهمت رفع و صلح را براساس مصداق شایع آن ک   د،تهج  شوی دب  انصراف ب د( خ
 اند.و اختعف است تعریو کرد،
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 . فهم و کاربرد استعمالی در عرف۴-۴

مددری  یددک ا عرف در مهارد ب یاری از واژة صلح و سعمت برای بیان صحت و عافیت 
سددت اد، می خددانهاد، ا چددهن  قددهقی  صدد او یا یک نهاد س سددتعمال  یددن ا مددراد او از ا نددد و  و  ک

خددتعف در  نددزاع و ا عددد   یددا  جددهد  بدد  و صمیمت مهجهد در مهآهع است و اساساً اعتنایی 
یددان  سددت و پا شددقاق ا خددتعف و   ذشتة آن ندارد. بلو  مراد او از انتخاب واژ، صلح عد  ا
سددالتی  نددهان  صددلح ع کدد   یافتن یک اختعف مدال نظر عرف نی ت. پا نوت  مهمال این است 

تدد  میاست ک  در آن اختعف و نزاع  سددالتی    بدد   شددهد وجهد ندارد ن  آنو   لزاماً صلح 
 ک  اختعف مهجهد یا استمالی رفع یا دفع شد، باشد. 

 . کاربردِ قرآنی واژۀ »صلح«۵-۴

سددی  جددة برر نددزاع، نتی صددهمت و  مددهرد خ بدد   صددلحج  دلیل اصلی در عد  انحصار معنای،
بددهط ( است. تهج  ب  ت اسیر، روایات ص ل حمشتقات قرآنی مادة   یددات مر و شأن نزول آ

کددامعً ب  مشتقات قرآنی این ماد، معانی آن را معله  می بددع  یددک من سازد و آن را ب  عنهان 
 دهد. اطمینان بخش، وسیلة استناد قرار می

مدداد،   شددتقات  کدد  م سددت  یددن ا کددریم ا قددرآن  شددری    یددات  ( ص ل حنتیجة مطالع  در آ
کدد  ی از آیات این مشتقات قرآنی همانباشد. بلو  در ب یارمنحصر ب  سب  نزاع نمی  هن  

سددعمت  عددت، شای ددتگی و  پدداکی، من  خددهبی،  در بیان اهل لغت مطرح شد ب  معنای مطل  
 است. آمد،

صدددلحهن،  صدددلح، یُ َدددحنا، یَ َدددح، أصل مدددات ،صَل کددد  در آن از کل یددداری  یدددات ب  در آ
شددار ؛5اسدتأصدلح، صالَحج و امثال آن است داد، شد، بددر ،تصریح یا ا نددد  طددرف خداو ای از 

 شهد.سابقة نزاع و اختعف یافت نمی
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آددروریقرآن کریم ا رچ   بددرای  سددعمت را  صددداق آن معنای خهبی، پاکی و  ترین م
بددان ک  همان مهرد اختعف و نزاع است با تأکید بیشتر، پیشنهاد و تردیب کرد، مددا ز است؛ ا

 مت از ف اد است.کلی قرآن در مشتقات این واژ،، همان عد  ف اد یا سع

شددتقات  کددر م سددی و ذ عددد از برر وددریمج ب قددرآن ال نهی ندة ،کتاب التحقی  فی کلمات ال
یدد  آن است ک : ،( در قرآن کریم ب  صراست بیان کرد،ص ل حمختلو مادة   جددة تحق نتی

شددد سددالم با صددط هی،   جاست ک  ریش  اصلی این ماد، چنین است: هر چیزی ک  از ف اد  م
 (.۲۶5: ۶ج ق، 1۴۲5

 . اطالق آیۀ» الصُّلحُ خَیرٌ«۱-۵-۴

سددت مباس  لغهی  ذشت،  هن  ک  درهمان . قرآن کریم صلح را خیر مطل  دان ددت  ا
صددالصلح خیر استج.  (1۲8 الن اء ن  ،الصُّلحُ خَیرٌ مقای دد   یزیرا در این آی  خیر با سالت خا

کدد  نشد، سددت أاست ک  از آن خیر ن بی فهمید، شهد و ا ر معنی لغهی آن  ضددیل ا عددل ت  ف
سددی،ت ر.ک؛ منظهر باشد بدان معنی است ک  صلح از ت رق  بهتر و سهدمندتر اس  شیخ طه

صددلحدر این آی  ج خیررسال عنهان ،ه ب (.  3۴۶: 9ج ،تابی هددر  سددهدمندی  شددروعیت و   ب  م
کددرد،در هن  اختعف و نزاعی  هیچا رچ   صددریح  سددآن مهجهد نباشد ت یددد  ت ر.ک؛ا عم
 (.۲17و  ۲1۶ صص :138۲زنجانی، 

صددُّ، در رد این استدالل   ت  شهد ک  جمل  ب  عنهان یک اشوال و ممون است   لحُو ال
خدداطر ای آمد،ج در انتهای آی یرخَ بدد   سددت و  نددد، ا نددزاع درآی خددهف  بدد   بددهط  کدد  مر است 

یددد پنخهاهد شد. در  ابتدائیشامل صلح ، ساز اری با صدر آی  چدد     ددت:اسخ با کدد  چنان
کددرد،  ةابتدای آی  تناسب داشت  باشد، باید واژبا ج یرخَ لحُصُّوال جملة ، خیر را ن بی ترجم  

سددت خددهف آن ا مددالی و  سددالی .و بیان کنیم ک  صلح و تهاف  بهتر از نزاع است یددن  در  کدد  ا
مدددال مددرادی را  نددین  شددت   یک امر م لم و بدیهی است و بعید است ک  قرآن کریم چ ظددر دا ن

ندداحع فَ،با جملة خصهصاً بعد از آنو   باشد مددالیبدد  مطلهب جمددالیهِعَ جُ وددم صددلح  یددت اج س
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وددم کمیآن است ک  قرآن با این جمل  تر استمال قهی امالاکرد، است.   ندددخهاهد تعلیل س
خددهف  مهآهع ت تهاف  زن و شههر درعیالوشرمیل بر علعنهان ت  صلح را بمطل  ت ریالیو خ
 . بیان فرمایدنزاع 

 الصُّلحُ خَیرٌ« . مالك موجود در آیۀ»2-۵-۴

تدددائی یوی از مصادی  صلح دیر م بهق ب  نزاعدر صدر آیة ، الصُّلحُ خَیرٌج  صددلح اب  یددا 
َر ۀمررأإن إو ﴿است تصریح شد،ک  مربهط ب  خهف نزاع و اختعف در آیند، است  ت خاف

،و ا ر زنی (1۲8 الن اء ن  ﴾ینهما صلحاًصلحا بَیُ ا أنْمناح علیهعراضاً فالجُإ وأاً عشوعلها نُن بَم 
 از مخال ت یا رو ردانی شههرش بیم داشت، اشوالی ندارد ک  آن دو با هم صلح کنندج

صددلح ب  عبارت دیگر این آی  تصریح دارد ک   صددلی  صدد  ا صددهمت شاخ بددهد،،رفع خ  ن
مددی .استعرفی شد،نیز از مصادی  صلح م نزاع آیند،بلو  دفع  شددان  کدد  این معک ن هددد  د

 ای واژة صلح نداشت  و معیار مشروعیت پیمان صلح نی ت. نزاع ساب  دخلی در معن

جددهد ممون است   ت  شهدالبت   نددزاع مه قددی ، ک  صلح در مهرد رفع  نددای سقی یددک مع
معنای مجازی از صلح آن با معنای سقیقی، یک بخاطر ععقة هم است و رفع نزاع محتمل 

یددرخاطر وجهد ع  ا ر معنای مجازی ب :باید   ت در پاسخ. باشدمی شددمهل دا  ةعق  باع  
قدد  ؛   ذاشت  استو قرآن کریم هم بر این شمهل صحال شد،صلح  های باید بپذیریم ک  عع

بددر کددرد،ایجاد معنای مجازی تهاند میدیگر ب  معنای سقیقی نیز  قددی  نددای سقی وددم مع  و س
جددهد  لزاماً منحصر ب  یک مهرد ، . زیرا ععقات منطقیشهدشامل  هاآن مددال و بددهد، و است ن

 ععقات دیگر نیز وجهد دارد.

شددیچشم چهنبارزتری  ةععقبرای معنای سقیقی صلح، ممون است ب  عنهان مثال   ،په
کامعً مشههد  پهشی و ت المچشمزیرا در معنای سقیقی صلح  و تراآی مطرح شهد.ت الم 
کدد   بهد، حددهی و این همان چیزی است  صددلح بدد  ن تدددائیدر  قددرارداد  اب سدداس  یددز ا سددت. ن ا
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شددمهل را  ابتدائیتا صلح  ای کافی استاین چنین ععق بنابر ل ددظ براساس معنای مجازی م
 صلح بدانیم. 

یددک  ،نبهد،  سقیقت شرعیالیک نزاع  فارغ از این مهم باید بدانیم ک  اوالالً: صدد ت بلو  
یددا خهف نزاع  تمعامع عمه در  ثانیاً:پدیدة عرفی است. یا  عددهَّض و  یددا م عددهض  ن بت ب  

مددین پا وجهد دارد.  - هر چند اندک – در آیند،معامل   عمل ب  شروط مددال اقدددمه ر است
جددا  نزاع  تددهان از ان تددا ب لدد هددر کافی است  شددد، و معام صددرف  عددین من قددهد م لددب ع ای در قا

بدد   هددا  عدددکلی قرارداد قددررات و قها تهافقات را ب  صهرت ،صلح ابتدائیج و در چارچهب م
 .انجا  رساند

 گیریبحث و نتیجه

مدداد، در  مشتقات صلح یددن  شددتقات ا سددت. م در قرآن کریم دارای ب امد قابل تهجهی ا
لدد   گددران از جم بددا دی مددراودات او  مددال ان ددان و  مددا  اع مهآهعات مختلو آورد، شد، و ت

مددی بددر  نددار مشرکان و م لمانان و خانهاد، را در  نددد، در ک شددتقات پراک یددن م مددع ا یددرد. ج  
آددرورت های مترادف و متیودیگر با معسظة مشتقات واژ، یددک  ضاد آن در قرآن کریم 

مددیانوارناپذیر در م هه  شددتقات  یددن شناسی واژ، صلح است. پ از بررسی این م بدد  ا تددهان 
اطمینان رسید ک  واژة صلح ا رچ  ب  صهرت انصراف بدوی یادآور یک اختعف و نزاع 

سدد آددد ف دداد و  عمت ساب  است؛ اما انحصار ب  این صهرت ندارد. بنابراین معنا واژ، صلح 
صددحت و  لدد   یددا مط بددهد، و  قددص  یددب و ن عددد از ع سددعمت ب از عیب است اعم از اینو  این 
شددت  عافیت مدنظر باشد ستی ا ر در قبل از خهد ف اد و اختعفی مهجهد نباشد. با این بردا

یددن شناسان  در قرآن سویم میم هه  کدد  ا صددهرتی  تهان   ت تهاف  طرفین عقد صلح در 
اختعف و نزاع باشد و طرفین ب  یک صلح ابتدائی اقدا  کنند  تراآی دیر م بهق ب  سالت

چددهب جایز است. این صلح ابتدائی زمانی جلهة سقهقی و ممتاز پیدا می چددار  کدد  در  کند 
پددا  سددت.  عددین ا عقهد معین واقع نشهد زیرا دراین صهرت تهاف  ساصل شد، همان عقد م

قددد تهامشروعیت صلح ابتدائی ب  این معناست ک  طرفین می خددهیش ع بدد  اراد،  نند با اتواء 
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جددرا  تدددائی ا جدیدی را خارج از عقهد معین تهاف  کنند و یا عقهد معین را در قالب صلح اب
یددن آزادی  شددک آ کرد، و خهیش را از اسوا  اختصاصی آن عقهد معین رها کنند. بدون 

مددری و شناسی واژة صلح بدون قید و شرط نبهد، و چنانچ  با قاراد، برآمد، از م هه  هاعد ا
 نظم عمهمی مخال ت داشت  باشد محدود خهاهد شد.

 منابع
 قرآن کریم 

 .دار اسیاء التالراث العربی :بیروت .لسان العرّ ق.(.1۴1۶  محمد. ،ابن منظهر
  .موتب  االعع  االسعمی :تهران .معدم مقاییس الل غه ق.(.1۴0۴  اسمد. فارس،ابن

 .نا. بیروت: بیمعدم متن اللغه .(. 198۶  اسمدرآا.
 . قم: مهس   النشر االسعمی.مدمع الفائده و البرهانق.(. 1۴1۲  اردبیلی، اسمد.

هددل ب. جی،صلح ابتدائ .(138۲  م عهد. ،یامام قدد  ا صددص 3۴شددمار،  .تیددفصلنامة ف تددا  78. 
1۴0.  
 .الموتب  االسعمی  :استانبهل .المعدم الوسیج تا(. بی ، ابراهیم.انیا
طراهره ق(.1۴05ی،یهسو. بحران ترره ال منسال دد   :قددم. الحدائق الناضره فی احکام الع

 .النشر االسعمی
 .دارالمشرق :بیروت .الطالّالمندد  .(.199۲فناد أفرا .  ب تانی،
هران ق.(.1۴17. محمدباقر بهبهانی، ئرده و البر مرع الفا مدد   :قددم .حاشیه مد منس دد  العلالا

 .لهسید البهبهانیاالمجدالد 
 .دارالعلم للمعیین :بیروت .الرائد  .(198۶. جبران، م عهد

 ، ترجمة سمید طبیبیان، تهران: امیرکبیرالروسفرهنگ تا،  ، جرال. بیخلیل

 .دارالقلم :دمش . مفردات الفاظ القرآن ق.(.1۴1۲. اص هانی، س ینرادب
 .الهدای دار :بیروت. العروستا  تا(..  بیزبیدی، محمدمرتضی

  .بیروت: داراسیاء التراث العربی .الت بیان فی تفسیر القرآن .تا(محمد.  بی طهسی،شیخ 
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یرار تددا(. بی .اهللفتح شیخ الشریع  اص هانی، کرام الخ -عدد المطب :قددم .نخبه االعهار فی اح
 .العلمی 

 نا.جا، بیبی .العرّ اإلرّ فی لغهمنتهی تا(. بی .پهر، عبدالرسیمص ی
 الهفاء. . بیروت: مهس لبحرینمدمع ا.(. ق1۴03فخرالدین.   طریحی،ال

  .موتب  المرتضهیال  السیاء اآلثار الجع ریال : تهران .ءالفقهاتِکره تا(. بی س ین. سلی،علالام  
قددات . تهرانآیات االحکام ش.(.138۲.  عمید زنجانی، عباسعلی : مهس   مطالعات و تحقی

  عله  ان انی.
 مطبهعات محمدعلی صبیع. . مصر:المصباح المنیرق.(. 13۴7  اسمد. ،یهمفی

  .نشر میزان :تهران .االحکامآیات .ش.(1383.   رجی، ابهالقاسم
عدد  و  :تهران. ۲قواعد فقه بخش مدنی  .(1381.  محق  داماد، سیدمصط ی سددازمان مطال

 .ها  سمت(تدوین کتب عله  ان انی دانشگا،
کرریم .ق.(1۴۲5 ن.  س مصط هی، شددر  :قددم .التحقیق فی کلمات القرآن ال منسال دد  الن

 .االسعمی
 . تهران: سازمان انتشارات کیهان.جامع الشتات ش.(.1371میرزای قمی، میرزا ابهالقاسم.  

 تهران: الموتب  االسعمی . .جواهر الکالم ش.(.13۶7.  محمدس ن نج ی،

 

 هانوشتپی

قددانهن تا. بی  ری.هسنهعبدالرزاق،  ر.ک؛  مطالعة بیشتر برای .1 شددرح  الهسیب فی 

یددروت 5۶0، ص 5( ج لجدید. قاهر، دارالنهض  العربی المدنی ا نددی  ب مدد ، المغ . ابنقدا

صددلح و 308، ص ۴تا[( ج دارالوتب العربی، ]بی الددهر، ال بددد الن . محمهد، محجهب، ع

 ق، چاپ اوالل( 1۴07اثر، فی  نهاء الخصهم  فی ال ق  االسعمی  بیروت دار الجیل، 
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مدداد، ۴59 ق.  مصر و ماد، 5۴9ی . و ماد،30ص  نددان و  1035 ق.  الجزایر و  ق.  لب

 ق.  سهری . 517 ق.  لیبی و ماد، 5۴8ی و ماد، ق.  عراق ۶98 ماد،

ثددرت جهت ب  –از دید ا، اصهلی هر ا، در هنگا  استعمال یک ل ظ  .۲  یددک ک

صددداق ب  نادر مصداق از ذهن - مصادی  سایر از مصداق یددر م جدد  آن کث  شددهد، مته

یددن صددراف ا بددل ان مدداد قا بددهد، اعت عدد  و ن حدددود با یددر، شدددن م طددع دا ق آن ل ددظ ا

بدداسثی از  برای مطالعة بیشتر رجهع شهد ب :  ردد.نمی سید مصط ی، محق  داماد، م

سددعمی،  لدده  ا شددر ع کددز ن هددران مر تددر اول،  137۲اصهل فق   ت شددم( دف چدداپ ش ش، 

 .10۲ص

علی، ابن سمز، محمدبنست  از فقها، رجهع کنید ب : داین برای مطالعة تعاریو  .3

 1۴08طهسی، الهسیل   لی نیل ال ضیل   قم موتب  آی  اهلل العظمی المرعشی النج ی، 

چدداپ اول( ص تددداعیین، ۲83ش،  بددین الم صددهم   طددع الخ صددلح ق الددی، ال قدد  سل ج. مح

سددتقعل، شرایع چدداپ  1۴09االسع  فی الم ائل الحعل و الحرا   قم انتشارات ا ق، 

وددا ، ج علالام و  3۶۶، ص۲دوال ( ج عددد االس کددی،  177، ص۲سلی، قها قدد  کر و مح

تددراث،  المقاصد(جامع یدداء ال یددت الس قددم منسال دد  آل الب چدداپ اوالل( ج 1۴08  ، 5ق، 

قددم منسال دد   ۴07ص سددع    شددرایع اال قددیح  لددی تن هددا  ا ثددانی، م ددالک االف شددهید  و 

، ۲۶ج. محمدس ن، نج ددی، ۲57، ص۴ق، چاپ اوالل( ج 1۴13المعارف االسعمی، 

قددم عقدٌ شرالع لقطع التالجاذب،۲11ص یدد    ج. محق  سلی، مختصر النافع فی فق  االمام

بددن ربیب1۴۴ق، چاپ دوال ( ص 1۴0۲منسال   بعثت،  بددی، . س ددن  آددل آ لدددین، فا ا

سددعمی، ]بیکشو شددر اال قددم منسال دد  الن ، ۲تددا[( جالرمهز فی شرح المختصر النالافع  
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ج. و هه مشروع لقطع المنازع ، 53۲، ص ۲لی، المهذالب البارع، جسفهد،  . ابن30ص

مدد  هدداء، ج علالا تددذکر، ال ق لددی،  بددین ، ،17۶، ص۲س نددازع  طددع الت شددرالع لق قددد  ع

و محق  کرکی، رسائل  قم موتب   5، ص3ج. و همه، تحریراالسوا ، جالمتخاصمین

چدداپ دوال ( ج 1۴09آی  اهلل العظمی المرعشی النج ددی،  شددرالع ، 190، ص1ق،  قددد  ع

و هه ، 33، ص9ج. سیدعلی، طباطبائی، ریاض الم ائل، جلقطع التنازع بین المتخل ین

 .لقطع المنازع  ال ابق  او المتهقع  مشروع فی االصل

فددردی  .۴ یک سوم شرعی، واب ت  ب  سومت خهد نبهد، و الز  نی ت ک  در هر 

خددع بددر  کدد   فاز افراد سوم شرعی، سومت آن وجهد داشت  باشد.  شددریع  لددت ت ع

وددم  یددک س جددهد  گددر و بددارت دی بدد  ع سددت.  بدد  آن ا تما  افراد سوم شرعی واب ت  

خددهد نی ددت شرعی، دائر مدار علت خهد می مددت  مدددار سو ئددر  باشد ولی هر ددز دا

فددی .، ،۲۶0ص، ۴ج ، الم الکشهیدثانی،  هددا  جددب اطالراد یدد  الی ..أن القهاعد الحوم

 .38۶ص ،سقهق مدنیج. محمد، بروجردی عبد،، کل فرد

عدددد: . آیاتی نظیر5 بددائهم، ۲3 نر ِددن آ صددَلح م َددن  لدددهنها و م عددددن یددخ ندددالات  ج. ج

جدد  فَاستَجبنالَ  و﴿، 90نانبیاء لدد  زو صددلحنا  یددی و أ لدد  یح یددهنا﴾وهبنا إن اهللَ ﴿ 81ن. 

صرلحون﴿ (15۲ نشعراء  ج﴾الیُصلح عَمل المفسدین فری االرض و الیُ سردون  . ﴾...ال ِین یُف

 (۴۶ نهددهد . ﴾اصل ح لی فی ذریت ی ان ی تُبت الیک و ان ی م ن المسلمین وَ﴿ (15 ناسقاف 

 . ... و ﴾قال یا نوح إن ه لیس م ن أهلک ان ه عملٌ غیر صالح﴿،


