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Abstract 
Due to the wide scope of compromise contract, in addition to most nominate contracts, 

innominate contracts can be concluded with title of compromise contract. But is any agreement 

outside the nominate contracts necessarily considered to be compromise contract and does it 

not need to be intended as a compromise contract or its content and its nature to conclude it? 

Does compromise have its own particular content that must be intended like the other nominate 

contract, or is it characterized by not having a framework? Some jurists believe that the 

compromise contract has a concept equivalent to article 10 of civil law and notwithstanding the 

compromise contract which covers all innominate contracts, article 10 is not required. In 

addition to opposing the viewpoint of synonymy of compromise contract and innominate 

contracts with religious jurisprudence and civil law who regard compromise as having a specific 

content. For the following reasons this view cannot be accepted and compromise contract and 

innominate contracts must be considered two different concepts. Firstly: A type of agreement 

can be considered as compromise contract in which outcome of contract includes agreement, 

not every agreement out of nominate contract. Secondly: Compromise contract can be substitute 

of the nominate contracts, while innominate contracts cannot. Thirdly: Compromise contract is 

necessarily irrevocable contract and innominate contracts may be revocable contract. Fourthly: 

In compromise based on negligence, detailed knowledge is not required, but in innominate 

contracts, essential conditions, including detailed knowledge, are required. The only instance 

in which an innominate contract can be considered as compromise is one that denotes resolving 

or preventing conflict. 
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  صلح عقد و غیرمعیّن عقود نسب  در تأملي

   محمد منصوری
 و اداری علوم دانشکده حقوق، گروه خصوصی، حقوق دکتری آموخته دانش

 ایران اصفهان، اصفهان، دانشگاه اقتصاد،
  

   محمدمهدی الشریف
 اصفهان، دانشگاه اقتصاد، و اداری علوم دانشکده حقوق، گروه دانشیار

 ایران اصفهان،
  

 سید محمدصادق طباطبائی
 اصفهان، دانشگاه اقتصاد، و اداری علوم دانشکده حقوق، گروه دانشیار

 ایران اصفهان،

 چکیده 
 از خارج انقتو هر آیا اما کرد، منعق  یلح عنوان با را میرمعیّن عقود توانمی یلح وسیع گسترۀ به توجه با

 وجود ق ع این انعقاد براب آن مضمون یا یلح عنوان قص  هب نیازب و گرددمی تلقی یلح لزوماب معیّن عقود

 ویژگی ای گیرد قرار قص  مورد بای  که دارد را خود خاص مضمون معیّن عقود سایر مانن  نیز یلح آیا ن ارد؟

 داردا ما ق 01 ماده با معادل مفدومی یلح عق  معتق ن  دانانحقوق برخی اسش؟ آن ن اشتن چارچوب یلح،

 رس می نظربها نیسش نیازب 01 ماده به گیردمی خود پوش  در را معیّن عقود تمامی که یلح وجود با و

 خاص ونیمضم داراب را یلح که م نی قانون و نقه با یلح و میرمعیّن عق  تراد  دی گاه مخالفش بر انزون

 آن مُنشَأ که اسش ضیترا از نوعی یلح نخسش،ا نیسش پذیرش قابل دی گاه این نیز دیار دالیل به دانن ،می

 سوم، اگردد واقع نیز معیّن عقود مقام در توان می یلح دوم،ا معیّن عقود از خارج تراضی هر نه اسش تَسالُم

 علم همسامح بر م تنی یلح در چدارم،ا باش  جایز اسش ممکن میرمعیّن عق  و اسش الزم عق ب لزوماب یلح

 جایی در داتنا اسش الزم تفصیلی علم جمله از اساسی ایطشر میرمعیّن عقود در ولی نیسش، الزم تفصیلی

 یا نصلولح از آن سیاق یا داشته را تسالم انشاب قص  طرنین که دانسش یلح را میرمعیّن عق  یک توانمی

 انمای  حکایش نزاعی از جلوگیرب

  .میرمعیّن عقود یلح، عق  تَسالُم،ها: کلیدواژه
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  مقدمه

گذار براب عقود معیّن تعیین کرده هایی که قانوندها خارج از قالبامروزه بسیارب از قراردا
گردن  که ناشی از ع م قابلیش عقود معیّن در مرتفع ساختن نیازهاب جامعه اسش، منعق  می

در نقه امامیه و حقوق ایران با وجود عق  یلح به این نیازها تا 0اسشا برخال  نقه عامه،
اما مسأله آن اسش که آیا هر قرارداد خارج از عقود  ح ود زیادب پاسو گفته ش ه اسش،

معیّن با عنوان یلح قابل توییف اسش و اساساب معت ر دانستن عقود میرمعیّن در نقه امامیه 
و حقوق ایران لزومی ن ارد؟ آیا عق  یلح تمام نیازهاب مربو  به عقود میرمعیّن را پاسو 

اد، قص  عنوان یلح نماین  پاسو روشن گوی ؟ در یورتی که طرنین در هناام قراردمی
توان  همة عقود معیّن و میرمعیّن اسش؛ چراکه عق  یلح به لحاظ گسترۀ وسیع خود، می

جز بعضی استثنائات را در بر گیرد، اما در یورتی که طرنین ب ون قص  یلح، قراردادب 
مسأله مورد بحث توان آن را یلح دانسش؟ این خارج از عقود معیّن منعق  نماین  آیا می

دانان واقع ش ه اسش و در منابع نقدی اشاراتی به آن وجود داردا بعضی بعضی حقوق
دانان با استناد به نظرات برخی نقدا بر این باورن  که هرگونه تراضی خارج از عقود حقوق

ترتیب هر عق  میرمعیّنی را یلح و همچنین یلح را یک عق  معیّن یلح اسش و به این
لیة ان  کبعضی از نویسن گان پا را از این هم نراتر نداده و اظدار داشته 5دانن ان میمیرمعیّ

علّق گذار متعقود اعم از معیّن و میرمعیّن نوعی یلح هستن  که در مورد عقود معیّن، قانون
 3)موضوع( یلح را تعیین نموده اسش و در عقود میرمعیّن متعلّق یلح تعیین نش ه اسشا

دانان معتق ن  هر تراضی خارج از عقود معیّن ن دسته بسیارب از نقدا و حقوقدر مقابل ای
ارداد طور یریح یا ضمنی از سوب طرنین قریلح نیسش و عق  یلح عنوانی اسش که بای  به

أله ها پرداخته و به این مسدر این نوشتار به بررسی ادلة هر یک از این دی گاه 3انتخاب شودا

                                                            
؛ الکاشانی، ابی 5تا(، ص ، ، بیدار الکتاب العربی للنشر و التوزیع بیروت ، )2، ج الشرح الک یر ،ن ق امه، ع  الرحمنا اب0

، )بیروت  دار 9، ج ال ر المختار؛ الحصفکی، 23(، ص 0318،  ، )پاکستان  المکت ة الح ی یة،1، ج ب ائع الصنائعبکر، 

 ا332(، ص 0302الفکر لل  اعة والنشر والتوزیع ، 

 ا511و  031(، ص0338، )تدران  انتشارات حقوقی ابن سینا، رهن و یلحا جعفرب لنارودب، محم جعفر، 5

 ا038و  039(، یص 0383حوزه و دانشااه، ، )قم  پژوهشااه موضوع عق  و مورد معاملهاللدی، اسماعیل، ا نعمش3

 ا312و  313(، یص 0391، )تدران  کتابخانه گنج دان  ، ها؛ یلح(،  مشارکش5دورۀ عقود معین )ا کاتوزیان، نایر، 3
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آیا هر تراضی یا هرتراضی خارج از عقود معیّن یلح اسش یا تحقق پاسو خواهیم داد که 
 عنوان یلح نیاز به قص  عنوان یلح دارد؟

این بحث هم به لحاظ نظرب و هم به لحاظ عملی داراب ثمرات ج ب اسشا به لحاظ 
نظرب ت یین قلمروب یلح و نس ش آن با سایر عقود اعم از معیّن و میرمعیّن از مسائل مدم 

آی ا پاسو به این پرس  که آیا یلح نیز مانن  سایر حساب میراردادهاب ایران بهحقوق ق
عقود معیّن مضمون ویژه خود را دارد و ب ین ترتیب بای  از سوب طرنین مورد قص  قرار 
گیرد و یر  تراضی خارج از عقود معیّن کانی براب تحقق یلح نیسش، پرسشی کامالب 

قا ما با وجود عق   01ا نیازمن ب حقوق ایران به ماده اساسی در حقوق م نی ایران اسش
یلح خود یک موضوع نظرب کامالب مدم اسشا اگر بر آن باشیم که هر تراضیِ خارج از 

یورت دیار نیازب به طرح م احث خود مص اقی از یلح اسش، در اینعقود معیّن خودبه
قا ما اقت اسی از حقوق  01ده قا ما و عقود میرمعیّن وجود ن ارد و ما 01مربو  به ماده 

 بیاانه به حساب نیام ه و تجلّی دیارب از گسترۀ عق  یلح اسشا 
به لحاظ عملی عق  یلح عق ب الزم اسش حتی اگر در مقام عقود جایز واقع شود، اما 
چنین ضرورتی در مورد عقود میرمعیّن وجود ن ارد و ممکن اسش طرنین با استفاده از 

ارج از عقود معیّن عق  اذنی ج ی ب منعق  سازن  که الزم ن وده و حاکمیش اراده، در خ
عنوان مثال اگر کسی اتوم یل خود را در اختیار به ارادۀ طرنین قابل برهم خوردن باش ا به

دیارب قرار ده  که با آن به ای الح مسانرکشی کن  و درآم  آن بین آندا به نس ش معیّنی 
ینکه سرمایهْ وجه نق  نیسش و عمل موضوع عق  نیز تجارت تقسیم گردد، این عق  به دلیل ا
نروش نیسش، مضاربه نخواه  بودا این راب ه را اجارۀ اشیا نیز وبه معناب خاص یعنی خری 

توان دانسش؛ زیرا در اجارۀ اشیا عالوه بر لزوم تعیین م ت، اجرت بای  به یورت نمی
در نرض تحقق سود، نس ش مقرر از  که در اینجا عامل،مق وع مشخص گردد، در حالی

سود حایله را که لزوماب به نحو مشاع تعیین گردی ه و میزان آن از ق ل مشخص نیسش، 
 مستحق اسشا 

اجارۀ اشخاص نیز بر این راب ه یادق نیسش؛ زیرا حجم و میزان عمل، نامعلوم اسش و 
رۀ اشخاص و که در اجااجرت نیز حصة مشاعی از سود در نرض تحقق اسش، در حالی

بدا ع د مق وعی اسش و تحقق یا ع م تحقق سود نیز همچنین اجاره اشیا، اجرت و اجاره
هر حال اگر این عق  را مص اقی از یلح بشماریم، بای  در میزان آن هیچ تأثیرب ن اردا به
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آن را الزم قلم اد کنیم، اما اگر آن را مص اقی از یلح نشماریم به دلیل اذنی بودن این 
 ، بای  آن را بین طرنین جایز شمردا ثمرۀ عملی دیار این بحث در ضرورت رنع مرر عق

و میزان آن اسشا در عق  یلح ایوالب مرر و جدل تا ح ودب قابل مسامحه اسش؛ بنابراین 
اگر عقود میرمعیّن مص اق یلح تلقی شون  معلومیش از همة جدات در آندا ضرورت 

مص اق یلح نشماریم، اِعمال قواع  اساسی یحش معامالت که اگر آندا را ن ارد، در حالی
از جمله رنع مرر و علم تفصیلی به موضوع الزم اسش؛ زیرا موارد کفایش علم اجمالی را 

 سازدا قانون مشخص می

 . ماهیت عقد صلح1
ق ل از آنکه به بحث ایلی پرداخته شود بای  ماهیش عق  یلح را روشن کردا براب روشن 

لح ابت ا تعریف این عق  سپس راب ة آن با نزاع و در ندایش گسترۀ این ش ن ماهیش ی
 گردداعق ، مختصراب مورد بررسی واقع می

 . تعریف عقد صلح1-1
ش ان  که یلح تراضی و تسالم بر امرب اسبعضی از نقدا در تعریف عق  یلح اظدار داشته 

 0نداااز ق یل تملیک عین یا منفعش یا اسقا  دین یا حق و میر ای

 . عدم لزوم سبق یا احتمال بروز نزاع2-1
نمای ، لزوم یا ع م لزوم وجود ترین مسائلی که ماهیش عق  یلح را روشن مییکی از مدم

یا احتمال بروز نزاع ق ل از انعقاد یلح اسشا اگر نق  بروز نزاع را در انعقاد عق  یلح 
ان ، ق عاب عقود مر تأکی  نمودهبر این ا 3 و نرانسه 5محورب ب انیم، چنانکه حقوق مصر

میرمعیّن در قالب عق  یلح، قابل توییف نخواهن  بود، اما اگر وجود یا احتمال نزاع شر  

                                                            
 ا287(، ص 0333، )قم  مؤسسه م  وعات دار العلم، قم، 0، ج تحریر الوسیلةا موسوى خمینى، سی  روح اللّه ، 0

، )بیروت  دار احیاء التراث العربی، بی تا(، ص 5، ج  2، جزء الوسیط نی شرح القانون الم نیالرزاق، ا سندورب، ع  5

 ا35و  30(، ص 5102، )بیروت  منشورات الحل ی الحقوقیه، عق  الصلحالح یثی، خال  ع   حسین، ؛ 201-219

3. Malaurie, Philippe, Laurent, Aynés,Gautier, Pierre- Yves, Les Contrats Spésiaux, 

Defrénois, Lextenso éditions, Paris 2009,P600  De Page, Philippe et Sindic, Barbara؛  

et Marr, coralie , Droit des Contrats: Anthemis,2007,P57  ؛Code Civil Français, ar 

2044  
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ترین موانع توییف عقود میرمعیّن با عنوان عق  انعقاد یلح دانسته نشود یکی از بزر(
ق  ع در انعقاد عشودا نظر مشدور نقداب امامیه بر آن اسش که وجود نزایلح برداشته می
ال ته ع ۀ ان کی از نقدا نیز تحقق یا احتمال نزاع را در انعقاد عق  یلح  0یلح شر  نیسشا

قانون م نی نیز س ق یا احتمال بروز نزاع را در انعقاد عق  یلح شر   5دانن اشر  می
قام در نسخه ایلی به گونه اب انشاء ش ه که از آن  725ن انسته اسشا هر چن  ماده 

رداشش می شود یلح لزوما در مورد نزاع موجود یا محتمل کاربرد دارد ولی یراحش ب
قام م نی بر اینکه یلح می توان  در مقام معامالت یورت گیرد حکایش از آن  729ماده 

سدوا جا انتاده اسش و از همین رو در قانون  725در متن ایلی ماده « یا» دارد که کلمه 

                                                            
، )قم  دنتر انتشارات 5حالل و الحرام، ج ا عالمه حلی، حسن بن یوسف بن م در اس ى، قواع  األحکام نی معرنة ال0

؛ عالمه حلی، حسن بن یوسف بن م در اس ى، عالمه 075(، ص 0303اسالمى وابسته به جامعه م رسین حوزه علمیه، 

؛ کرکی، على بن حسین عاملی ، 00ق(، ص  ه 0303، )قم  مؤسسه آل ال یش علیدم السالم ، 01حلی، تذکرۀ الفقدا ،ج 

؛ شدی  ثانی، زین 317ق(، ص  ه 0303، )قم  مؤسسه آل ال یش علیدم السالم ، 2ی شرح القواع ، ج جامع المقای  ن

 0301، )قم  کتابفروشى داورى ، 3کالنتر(، ج  -ال ین بن على عاملی، الروضة ال دیة نی شرح اللمعة ال مشقیة )المحشّى 

، )قم  دنتر انتشارات 8هان نی شرح إرشاد األذهان، ج ؛  اردبیلی، احم  بن محم ، مجمع الفائ ۀ و ال ر073ق(، ص  ه

؛ س زوارب، محم  باقر بن محم  مؤمن ، کفایة 330ق(، ص  ه 0313اسالمى وابسته به جامعه م رسین حوزه علمیه قم، 

نی، ؛ بحرا117ق(، ص  ه 0353، )قم  دنتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه م رسین حوزه علمیه قم ، 0األحکام، ج 

؛  بد دانی، 533تا(، ص ، )قم  مجمع ال حوث العلمیة، بی05حسین بن محم ، األنوار اللوامع نی شرح مفاتیح الشرائع ، ج 

ق(،  ه 0307محم  باقر بن محم  اکمل ، حاشیة مجمع الفائ ۀ و ال رهان، )قم  مؤسسة العالمة المج د الوحی  ال د دانی ، 

 0309، )قم  مؤسسه آل ال یش علیدم السالم، قم ، 8على بن محم  ، ریاض المسائل، ج ؛  ط اط ایى حائرب ، سی  337ص 

ق(، ص  ه 0355؛ نراقی، محم  بن احم ، مشارق األحکام، ، )قم  کناره نراقیین مال مد ى و مال احم  ، 588ق(، ص  ه

، )قم  5ح یقة المؤمنین، ج  - ؛  ط اط ایى حائرب، سی  على بن محم  ، الشرح الصغیر نی شرح مختصر النانع533

؛  نجفی، محم  حسن، جواهر الکالم نی شرح 023ق(، ص  ه 0318انتشارات کتابخانه آیة اهلل مرعشى نجفى ق س سره، 

؛ بحرانی، یوسف بن احم  بن ابراهیم 500ق(، ص  ه 0313، )بیروت  دار إحیاء التراث العربی ، 51شرائع اإلسالم، ج 

، )قم  دنتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه م رسین 50ق الناضرۀ نی أحکام العترۀ ال اهرۀ، ج )آل عصفور(، الح ائ

 ا93ق(، ص  ه 0312حوزه علمیه قم، 

 0352کتاب ال یع، )قم  انتشارات م رسة اإلمام علی بن أبی طالب علیه السالم،  -ا مکارم شیرازب، نایر، أنوار الفقاهة 5

؛ نجفى، 31ق(، ص ه 0357یر حسین، بحوث نقدیة معایرۀ، )نجف  دنتر حضرت آیة اهلل نجفى، ؛ نجفى، بش59ق(، ص  ه

 ه0328، )نجف  المکت ة المرتضویة، 5، قسم 5کاشف الغ اء، محم  حسین بن على بن محم  رضا، تحریر المجلة، ج 

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام  ، )تدران 5، ج مستن  تحریر الوسیلة ، موسوب خمینى، سی  مص فى،31و  32ق(، یص 

 ا093(، ص 0309خمینى،



 111 |منصوری و همکاران  | صلح عقد و غیرمعیّن عقود نسبت در تأملی

 

جلوگیرب از تنازع احتمالی در » بجاب ع ارت  725ماده  م نی مصحح اساتی  حقوق در
 «تنازع احتمالی یا در مورد معامله» اضانه ش ه و ع ارت بصورت « یا » کلمه « مورد معامله

 نقل ش ه اسشا  

 . گسترۀ عقد صلح8-1
توان دریانش قی  خایی در جدش مح ود ساختن با مراجعه به آراب بسیارب از نقدا می 

یلح بیان نش ه اسش مار در موارد خایی که حرامی حالل شود یا حاللی گستره عق  
گذار س ب خایی را براب انعقاد آندا معت ر دانسته حرام شود یا عقود و ایقاعاتی که قانون

 0اسشا
گذشته از این اطالق، معموالب نقدا در مواردب که قراردادب ذیل یکی از عقود معیّن جاب 

دانن ، چنانکه بعضی از نقدا به این قابلیش عق  یلح یحیح می گیرد آن را ذیل عق نمی
توان هر این عمل بیانار آن اسش که می 5ان ایلح در مورد عقود مستح ثه اشاره نموده

 اگرددعق  میرمعیّنی را ذیل عق  یلح منعق  نمودا به چن  نمونه از این موارد اشاره می

 الف( مُغارسه
ن ان  و حتی برخی در ب الن آیارب از نقدا آن را باطل دانستهیکی از قراردادهایی که بس

مغارسه »مغارسه اسشا در تعریف این قرارداد آم ه اسش   3ان ادعاب اجماع نموده
قراردادب اسش که بر م ناب آن یکی از طرنین زمینى را به دیارى ب ه  تا در آن درخش 

با وجود ب الن این عق   3«شترک باش اش ه بین آندا مبکارد؛ با این ه   که آنچه کاشته

                                                            
؛ ی ر، 333تا(، ص ، )قم  مؤسسه آل ال یش علیدم السالم، بیکتاب المناهلا ط اط ایی حائرب، سی  محم  مجاه ،0

انی، ؛ گلپایا001و  002(، یص 0351، )بیروت  دار األضواء لل  اعة و النشر و التوزیع، 2، جل  ما وراء الفقهسی محم ، 

؛ سیستانى، سی  على حسینى، 311(، ص 0303، )قم  دار القرآن الکریم ، 0،ج  ه ایة الع ادسی  محم  رضا موسوى، 

، )قم  وسیلة النجاۀ؛ بدجش، محم  تقى، 373(، ص 0307، )قم  دنتر حضرت آیة اهلل سیستانى، 5، ج منداج الصالحین

 ا323(، ص 0359، )قم  مکت ة ن ک، نقه المصار  و النقود؛ بحرانی، محم  سن ، 203(، ص 0353انتشارات شفق، 

 ا323(، ص 0359، )قم  مکت ة ن ک، نقه المصار  و النقودبحرانی، محم  سن ، ا 5

 ا 533و  533تا(، یص ا ط اط ایى حائرب، سی  محم  مجاه  ، کتاب المناهل، )قم  مؤسسه آل ال یش علیدم السالم، بی 3

، )قم  دنتر انتشارات اسالمى وابسته به 5موسوى، مترجم  اسالمى، على، تحریر الوسیلة ،ج  ا خمینی، سی  روح اللّه3

 ا153ق(، ص  ه0352جامعه م رسین حوزه علمیه قم، 
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که این قرارداد در قالب عق  یلح منعق  گردد، یحیح خواه  در حالش عادب، در یورتی
 0بودا

 ب( قرارداد بیمه
آی ا این عق  با وجود آنکه به اقتضاب اطالق شمار میعق  بیمه از جمله عقود مستح ثه به

عقاد آن در قالب عق  یلح نیز جایز شمرده ش ه یحیح دانسته ش ه اسش، ان« اونوا بالعقود»
گذار ینکه بیمهکنن  بر اگذار تسالم میگر و بیمهترتیب اسش که بیمهانعقاد آن به این 5اسشا

گذار وارد گر خسارتی که بر بیمهکن  و بیمهم لغی را به یورت اقسا  یا نق  پرداخش می
 3گردداش ه اسش را متحمل می

 پ( شرکت اَعمال
بر م ناب این قرارداد  3دانن  شرکش اَعمال اسشایکی از قراردادهایی که نقدا آن را باطل می

آی  بین آندا کنن  بر اینکه نتایجی که در اثر کار و عمل دو نفر حایل میطرنین توانق می
یورت یحیح تشکیل دهن ، حال اگر طرنین بخواهن  این قرارداد را به 2مشترک باش ا
در قالب عق  یلح منعق  سازن  و یکی از آندا با دیارب مصالحه کن  نیمی از بای  آن را 

منفعش معیّن خود را یا منانع خود را تا م ت معیّن )مثالب یک سال( در مقابل نصف منفعش 
یا منانع دیارب به او تملیک کن  یا نصف منفعش خود را در مقابل عوض معیّن به دیارب 

 1مقابل عوض معیّن نصف منفعش خود را به او تملیک کن اتملیک کن  و دیارب نیز در 

                                                            
 ا 532ا ط اط ایى حائرب، سی  محم  مجاه ، کتاب المناهل، )قم  مؤسسه آل ال یش علیدم السالم، بی تا(، ص 0

، قم  مؤسسة المنار، 09؛ س زوارب، سی  ع  االعلی، مدذب االحکام، ج 118، همان، ص اهللا موسوب خمینی، سی  روح5

سی  جواد ، کلمه التقوب، )قم  نشر 2امین، ج ال ین، محم ؛ بصرب بحرانی، زین073تا(، ص دنتر حضرت آیش اهلل، بی

 ا13هاق(، ص 0303وداعى

 ا011تا( ص نا، بیقم  بیا سی  یادق حسینی روحانی قمی، المسائل المستح ثه، )3

 ا050هاق(، ص 0301، )قم  نشر م ینه العلم، 5ا خویی، سی  ابوالقاسم موسوب، منداج الصالحین،ج3

هاق(،  0318، )بیروت  مؤسسه االعلمی للم  وعات،بیروت،5ا یزدب ط اط ایی، سی  محم  کاظم، العروه الوثقی، ج 2

 ا188ص 

 ا همانا1
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توان منحصر به چن  عق  معیّن دانسش، بلکه ایوال بنابراین گسترۀ عق  یلح را نمی
آثار کلیة عقود از جمله عقود معیّن و میرمعیّن در قالب عق  یلح قابل انعقاد اسش مار 

طور م لق عق  قا ما به 729و  725گذار در مواد عقودب خاصا با توجه به آنکه قانون
رس  این گستره توسط قانون م نی نظر میشمارد، بهیلح در مقام معامالت را یحیح می

 نیز مورد ق ول قرار گرنته اسشا

 های مختلف در باب نسبت صلح و عقد غیرمعیّن. دیدگاه2

 ق  میر معیندر این مورد دو دی گاه کلی وجود دارد؛ بعضی از حقوق انان معتق ن  هر ع
تراضی  دانان معتق ن  هررا بای  یلح دانسش و در مقابل این دسته، بسیارب از نقداء و حقوق

منی طور یریح یا ضخارج از عقود معیّن یلح نیسش و عق  یلح عنوانی اسش که بای  به
 از سوب طرنین قرارداد انتخاب شودا

 . دیدگاه اول: یگانگي عقد غیرمعیّن با صلح1-2
دانان معتق ن  هر عق  میرمعیّن را بای  یلح دانسشا ق ل از طرح و نق  این از حقوقبعضی 

شود که مراد باورمن ان این دی گاه این نیسش که هر عق  دی گاه این نکته را یادآور می
توان با قص  یلح و با استفاده از قالب یلح یورت داد، بلکه مراد آنان میرمعیّنی را می

نج  گکه طرنین قص  عق ب را بنماین  که در قالب عقود معیّن نمیاین اسش که همین
 خود عق  یلحی منعق  ش ه اسشا خودبه

در میان اساتی  حقوق، استاد دکتر جعفرب لنارودب را بای  م تکر این دی گاه دانسشا 
استاد جعفرب لنارودب پس از طرح چن  آیه و روایش در باب اعت ار تراضی خارج از 

قانون م نی،  723الی 725با وسعش م لول مواد »گیرد ن و یلح، نتیجه میعقود معیّ
قانون م نی باش ا  01مان  تا مشمول مادۀ اب که عنوان یلح ن اشته باش  باقی نمیتراضی

قا ما از حقوق نرانسه اقت اس ش ه اسش،  01اگر این سخن درسش باش  که م لول مادۀ 
قا ما تکرارب اسشا م لب این  723ورد با وجود مادۀ بای  گفش که این اقت اس در این م

 0ا«قا ما در است الالت نقدا تصریحاب و تلویحاب دی ه ش ه اسش 01اسش که عین م لول مادۀ 

                                                            
 ا031، صپیشینر، ا جعفرب لنارودب، محم جعف0
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 یلح ع ارت اسش از توانق براب»دان، یلح را ایناونه تعریف کرده اسش  این حقوق
عیّنه داشته ی به احکام خایة عقود مایجاد یا انتفاب یک یا چن  اثر حقوقی ب ون اینکه بستا

توان دریانش، م ناب تمایز عق  یلح از سایر عقود، ع م با دقش در این تعریف می 0«باش ا
وابستای به احکام خایّة عقود معیّن دانسته ش ه اسش؛ یعنی در واقع هر تراضی که از 

با عقود  تیب عق  یلحتراحکام سایر عقود معیّن پیروب ننمای ، عق  یلح خواه  بودا ب ین
کن  و بستر براب دی گاه این همانی یلح و عقود پوشانی پی ا میمیرمعیّن تا ح ودب هم
به »دان برجسته، تراضی گرددا تراضی در یلح از دی گاه این حقوقمیرمعیّن هموار می

 یعنی به شر  ن اشتن احکام خایة سایر عقود اسش، در حالی که تراضی عام که« شر  ال
 اسش یعنی متوقف بر هیچ شرطی« ال بشر »هم در یلح و سایر عقود جارب اسش، تراضی 

نیسشا هرچن  با این قی ، تراضی موجود در یلح از تراضی حایل در سایر عقود متمایز 
توان  به عنوان یک نصل ممیز ایفاب نق  نمای ، چراکه ع م گردد، اما این معیار نمیمی

توان بخشی از حقیقش و ماهیش یلح دانسش؛ عقود معیّن را نمیحکومش احکام ویژه سایر 
توان  در ماهیش یلح اخذ زیرا این امر از مقولة احکام مترتب بر یلح اسش و ط عاب نمی

 شودا 
چون آنچه در مرحلة انشاب  5اساساب این قی ، امرب نیسش که توسط متعاق ین انشا شودا

اهیش مورد نظر آندا اسش نه احکام عق ؛ احکام گیرد معق  مورد قص  متعاق ین قرار می
ابراین گردد و بنگیرب ماهیش بر آن مترتب میعق  امورب هستن  که من قاب پس از شکل

حکام گردد اتوانن  در ماهیش عق  اخذ شون ا مثالب در یلح در مقام بیع، آنچه باعث مینمی
ن به جاب یع اسشا یعنی طرنیخایة بیع بر تراضی آندا حکومش نکن ، قص  یلح به جاب ب

کنن  و نتیجة این تغییر قص ، تحقق ماهیش ج ی ب اسش که احکام بیع، قص  یلح می
خایة بیع را ن ارد، نه اینکه طرنین عالوه بر قص  یلح، قص  ع م حکومش احکام بیع را 
ندا ت نیز در انشاب خود نموده باشن ا وانادی این قی  و نصل ممیز مورد ادعاب این دی گاه

شود قابل تصور اسش؛ مثالب در یلح در مقام هایی که در مقام عقود معیّن واقع میدر یلح
ه ه ممکن اسش گفته شود، طرنین به قص  نرار از احکام ویژۀ ه ه مثالب جواز آن، آن را در 

                                                            
 ا032ا همان  ص 0

واکاوب حقیقش عق  یلح و معیارهاب »ا منصورب، محم ؛ مد ب الشریف، محم ؛ ط اط ائی، سی  محم  یادق، 5

 ا017(، ص0387، دوره دهم شماره چدارم، )م العات حقوقی دانشااه شیراز،  «توییف عقود معین به یلح
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ان ، اما در خارج از قلمرو عقود معیّن، ع م قص  احکام ویژه عقود قالب یلح جاب داده
 ک ام از عقود معیّن ن ارد؛ ضمنش ه نس تی با هیچمعنا اسش؛ زیرا تراضی واقعیّن بیمع

اینکه اگر این قی ، عنصر جوهرب یلح اسش بای  در تمامی مصادیق یلح بتوان آن را 
معنا سراغ گرنش در حالی که چنانکه گفته ش  در یلح خارج از عقود معیّن چنین قی ب بی

 اسشا

 ترادف عقودغیرمعیّن با صلح . ادلۀ دیدگاه2-2
براب این دی گاه دالیل مختلفی بیان ش ه اسش که در ابت ا به بیان این ادله و سپس به نق  

 پردازیماو بیان اشکاالت قابل طرح در مورد آن دی گاه می

 های خارج از عقود معیّن با عنوان صلح توسط فقها. توصیف تراضي2-2-1
در خارج قلمروب عقود معیّنه آیا هر »و به این سؤال که استاد جعفرب لنارودب در پاس

اب از نقدا ع ه»، اظدار داشته اسش  «قا ما عنوان یلح را دارد؟ 725تراضی به استناد ماده 
ان ا شیو انصارب از این گروه اسشا دلیل آنان این اسش که به سؤال باال پاسو مث ش داده

از  اسش، پس هر توانقی که عنوان خاص یکیتهیلح در نقه از معنی لغوب آن نایله نارن
عقود را دارا ن اش  الزاماب عنوان عق  یلح را دارا خواه  ش ا این ع ه در واقع یلح را 

خوبی کنن  نظریة آندا را بهدانن  و مثالی که ارائه مینام میعنوان عامی براب قراردادهاب بی
ن اا بعضی از نقدا معتق ن  با توجه به اینکه ایاسشا« اباحة معوّضه»کن ا مثال آندا روشن می

رددا گعق ، عرناب عنوان یکی از قراردادهاب معیّن را ن ارد بنابراین مشمول عنوان یلح می
در نتیجه احتمال ت عیش قانون م نی در عق  یلح از این نظر بسیار قوب اسشا چون نویسن ۀ 

اگردان اب که شالعادهه و با احترام نوقالواس ة شیو انصارب بودمواد یلح م نی شاگرد مع
طور که مالحظه همان 0«او براب او داشتن  احتمال مخالفش با نظر استاد ج اب منتفی اسشا

گردد یکی از دالیل دکتر جعفرب در ت یین نظریة این همانی یلح و عقود میرمعیّن، می
بررسی  معوضه اسشا براب استناد به دی گاه شیو انصارب)ره( م نی بر یلح دانستن اباحة

نظریة مذکور الزم اسش ابت ا مختصراب به مفدوم اباحة معوّضه و سپس بررسی ع ارت شیو 
 انصارب در این راب ه پرداخته شودا

                                                            
 ا037و  031جعفرب لنارودب، پیشین، یص ا 0
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 در مقابل عوضی معناب آن اسش که مالکِ یک مال )مُ یح( مال خود رااباحة معوّضه به
اده له( باذارد تا از آن استفدیارب )م احٌپردازد در اختیار کنن ه به وب میکه استفاده

نمای ، ب ون آنکه عین آن مال یا منانع آن را به وب تملیک نمای ا شیو انصارب  در مورد 
اباحة معوضه معتق  اسش این توانق، معاوضة مالی نیسش؛ چراکه در معاوضه یک طر  

دیارب منتقل  کن  مال خود را بهدر مقابل عوضی که طر  مقابل به او تملیک می
شود، اما له( منتقل نمیکنن ه )م احٌکه در اباحة معوّضه مالی به استفادهنمای ، در حالیمی

 دان  و دلیل این امر را هم مناس شدر انتدا امکان اینکه این قرارداد یلح باش  را محتمل می
توان نصارب)ره( میبا دقش در ع ارات شیو ا 0نمای الغوب بین یلح و اباحة معوّضه ذکر می

برد که ایشان هر تراضی خارج از عقود معیّن را یلح ن انسته اسش، بلکه به به این نکته پی
جدش مناس ش لغوب که بین یلح و اباحة معوضه وجود دارد این قرارداد را قابل توییف 

عنی ی با عنوان یلح دانسته اسشا به بیان دیار از آنجاکه در اباحة معوضه نیز مضمون یلح
شمار آوریما حتی اگر تسالم بر امرب وجود دارد، ممکن اسش آن را مص اقی از یلح به

دانسته اسش، در این یورت بای  سایر عقود بپذیریم شیو انصارب هر تراضی را یلح می
مانن  بیع و اجاره حتی نکاح که در آندا نوعی تراضی وجود دارد را یلح ب انیم؛ چراکه 

اساساب اگر از منظر شیو انصارب هر  5ب بین این دو تراضی وجود ن ارداهیچ تفاوت ماهو
آم ، دیار معضلی با نام تراضی خارج از عقود متعار  مص اقی از یلح به حساب می

 داششااعت ار عقود ج ی  و میرمعیّن وجود نمی

 . استناد به بعضي روایات 2-2-2
وایش ه مورد استناد قرار گرنته استناد به رترین دالیلی که در تقویش این نظرییکی از مدم

نن  دایحیحی با این مضمون اسش  دو شریک که هر یک نزد دیارب مالی دارد، اما نمی
ه از گوین  هر آنچمیزان مال متعلق به هریک نزد دیارب چه مق ار اسش، به یک یار می
ام علیه السالم در اموال مشترک نزد توسش مال تو و هر آنچه نزد من اسش، مال من و ام

                                                            
 98(، یص 0302، )قم  کناره جدانى بزرگ اشش شیو اعظم انصارى، 3، ج کتاب المکاسبا شیو انصارب، مرتضى، 0

 ا81و 

 نایینی، محم حسین،؛ 072و 073تا(، یص ، )قم  نشر الفقاهه، بی5، ج مص اح الفقاهةا خویى، سی  ابوالقاسم موسوى، 5

 ا78ه ق(، ص  0373کت ة المحم یة،، )ندران  الم0، ج المکاسب منیة ال الب نی حاشیة
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 5بسیارب از نقدا 0نرمای   در یورتی که تراضی نماین  اشکالی ن اردامورد این توانق می
توانق و تراضی که در این روایش حایل ش ه اسش را با عنوان یلح توییف  3و مح ثین
آن  ران  و هیچ نامی بان ، در حالی که شرکا این عق  را با عنوان یلح منعق  ننمودهنموده
ان  و امام علیه السالم یرناب تراضی طرنینی را اب ننمودهان  و به قص  یلح نیز اشارهننداده

سالم توان نتیجه گرنش هر تراضی و تترتیب میان ا به اینبراب انعقاد عق  کانی دانسته
 توان با عنوان یلح توییف کرداخارج از عقود معیّن را می

مالب قابل استن ا  اسش که تراضی در شرایط عادب یورت با م اقه در متن روایش کا
نپذیرنته اسش، بلکه با توجه به شراکش قدرب یا اختیارب که در اموال طرنین حایل گشته 
اسش و اینکه هیچ یک از طرنین به مق ار مال خود و دیارب علم ن ارد، احتمال بروز نزاع 

ایط واقع ش ه توسط نقدا و مح ثین اب که در این شررو تراضیوجود دارد و از همین
ه تراضی گونتوان استن ا  کرد هریلح دانسته ش ه اسشا به همین جدش از این روایش نمی

ان ، با هر شرای ی قابل خارج از عقود معیّن که طرنین، خود، عنوان یلح را بر آن ننداده
قق ش که نزاعی محتوییف با عنوان یلح اسش، بلکه این امر یرناب ناظر به مواردب اس

 ش ه یا احتمال تحقق آن می رودا بنابر این، دلیل باال اخص از م عا اسشا

                                                            
 ا511(، ص 0317، )تدران  دار الکتب اإلسالمیة، 1، ج تدذیب األحکاما طوسى، محم  بن حسن،  0

؛ اشدی  ثانى، 1( ص 0303، )قم  مؤسسه آل ال یش علیدم السالم، 01، ج تذکرۀ الفقداا عالمه حلی، حسن بن یوسف ، 5

خوانسارى، سی  احم  بن  ؛513ص (، 0303، )قم  مؤسسة المعار  اإلسالمیةا 3 ، جمسالک األندام، زین ال ین بن على

؛ اس زوارب، محم  باقر، 382(، 0312، )قم  مؤسسه اسماعیلیان، 3، ج جامع الم ارک نی شرح مختصر النانعیوسف، 

؛ عاملى، سی  جواد 111(، ص 0353، )قم  دنتر انتشارات اسالمى جامعه م رسین حوزه علمیه قم، 0، ج کفایة األحکام

؛ ط اط ایى 51(، ص0308، )قم  جامعه م رسین حوزه علمیه قم، 07، ج مفتاح الکرامة نی شرح قواع  العالّمةبن محم  ، 

؛ 313و  315ق(، ص  ه 0309ال یش علیدم السالم ا )قم  مؤسسه آل8و  9، ج  ریاض المسائلحائرى، سی  على بن محم ا 

؛ 003(، ص0303، )تدران  مؤسسه کیدان، 3، ج جامع الشتات نی أجوبة السؤاالتگیالنی، میرزاى قمّى، ابو القاسم 

و  050اهلل مرعشى نجفی ره، بی تا(، ص ، )قم  انتشارات کتابخانه آیة3، ج مفاتیح الشرائعکاشانى، نیض، محم  محسن، 

 ا055

؛ شیو ی وق، 529(، ص 0317کتب اإلسالمیة،، )تدران  دار ال2، ج الکانیا شیو کلینى، ابوجعفر، محم  بن یعقوب، 3

؛ شیو طوسى، 33(، 0303، )قم  جامعه م رسین حوزه علمیه قم، 3، ج ال یحضره الفقیه منمحمّ  بن على بن بابویه، 

، ؛ بروجردى، آقا حسین ط اط ایى511(، ص 0317، )تدران  دار الکتب اإلسالمیة، 1، ج تدذیب األحکاممحم  بن حسن،  

 ا981( ص 0358، )تدران  انتشارات نرهنگ س ز، 53، ج ث الشیعةجامع أحادی
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. عدم تعیین آثار، احکام و شرایط معیّن برای صلح توسط شارع و 8-2-2
 گذارقانون

دلیل دیارب که بر این دی گاه اقامه ش ه، آن اسش که عق  یلح بسته به تراضی طرنین 
در ت یین  0متغیّرب اسش و لذا بای  آن را عق ب نامعین بحساب آورداداراب احکام و قواع  
توان آن را در قالب ق ر وسیع اسش که نمیگسترۀ عق  یلح آن این دلیل گفته ش ه اسش

توان  آثار کلیة عقود معاوضی و میرمعاوضی را یک عق  معیّن تعریف نمودا این عق  می
ها یعنی همان قالب عقود نامعیّن براب انعقاد قرارداداناده نمای ا این عق  یک قالب عمومی 

نمای  و بر همین اساس احکام اسشا قانون م نی احکام و شرایط این عق  را مشخص نمی
  5نصل مسائل یلح اسشاوو شرایط عمومی قراردادها تندا مرجع حل

ن ماهیش ایاین است الل که عق  یلح واج  آثار، احکام و شرایط متغیّرب اسش و بنابر
واح  و مشخصی ن ارد و قال ی عمومی براب انعقاد قراردادهاسش و در واقع با عقود 

 پوشانی دارد با اشکاالتی مواجه اسشامیرمعیّن هم
نخسش اینکه شمول و گستردگی یک عق  می توان  ناشی از دو امر باش   یکی قالب 

ود که ال در یورتی یادق بمشخص ن اشتن آن و دیارب قالب گسترده داشتنا است الل با
هاب متفاوت و مختلف، نق ان قالب مشخص براب آن بود در علش شمول یلح به وضعیش

حالیکه از تامل در محتوا و مضمون عق  یلح معلوم می گردد که دلیل شمول و گستره 
عق  یلح، قالب وسیع و گسترده آن اسش به نحوب که شامل تملیک عین و منفعش به نحو 

یر معوض و انتقال حق و مضامین دیارب نیز می گردد و چنانکه توضیح داده معوض و م
ش  بر م ناب منتخب قانون م نی و مشدور نقداء، مضمون عق  یلح، تسالم و سازش بر امر 
اسش و دقیقاب بر اساس همین تحلیل اسش که بنابر قول مشدور نقدا و نیز قانون م نی، عق  

رو تحقق آن همانن  سایر ر عقود معین اسش و از همینیلح یک عق  معین و در عرض سای
دد عق  گرترتیب آنچه س ب میعقود معین، منو  به قص  انشاء مضمون آن اسشا ب ین

یلح واج  این قابلیش باش  که آثار عقود متفاوت و مغایر را در خود بانجان  مانن  عقود 
ای  در سش، بلکه دلیل آن را بشکلی و ن اشتن ماهیش مشخص نیقال ی و بیمیرمعیّن بی

                                                            
 ا511ا جعفرب لنارودب، پیشین، ص 0

(، 0392) 38و 39، شماره هاب حقوقینصلنامه دی گاه، «نااهی دوباره بر عقود معین )عق  یلح(»ا ره پیک، سیامک، 5

 ا03ص
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وجو کرد در میر این یورت ماهیش موسّع بودن مضمون و محتواب عق  یلح جسش
 مستقل این عق  در برابر سایر عقود معین قابل توجیه نیسشا

اش تعیین ش ه اسشا از جمله اینکه دوم، شرایط این عق  متناسب با ماهیش گسترده
این در حالی اسش که  0بر موضوع مجدول یحیح اسشا بنابر عقی ۀ بسیارب از نقدا، یلح
قا ما موضوع معامله بای  معلوم باش ، مار در موارد خایه  081در عقود میرمعیّن بنابر مادۀ 

 که علم اجمالی به آن کانی اسشا

گذار در مورد این عق  احکامی را معیّن کرده سوم، چنانکه پیشتر نیز اشاره ش ، قانون
عقود میرمعیّن تعیین ننموده؛ از جمله اینکه یلح در هرحال الزم اسش  اسش که در مورد
که احتمال انعقاد عق  نامعیّنِ جایز منتفی مقام عقود جایز گرددا در حالیحتی اگر قائم

 نیسشا 

 گذار. عدم تعیین موضوع و متعلّق صلح توسط قانون0-2-2
 ع م تعیین موضوع یلح توسط دلیل دیارب که براب دناع از این م عا بیان ش ه اسش،

تی ند  و معتق  اسش حپرداز این دی گاه پا را نراتر از سایرین میگذار اسشا نظریهقانون
عقود معیّن نیز در دایرۀ یلح قرار دارن ا این نویسن ه در ت یین دی گاه خود اظدار داشته 

ه ار نیسش بلکگذکار رنتن آن در کالم قانونمالک معیّن بودن عق ، یر  به» اسش 
وجه به گذار اسشا با تمالک معیّن بودن یک عق ، تعیین موضوع یا متعلّق آن توسط قانون

عاق ین گذار تعیین نش ه اسش و تعیین آن به متاینکه موضوع و متعلّق عق  یلح توسط قانون
 ابا توجه به شواه  بسیار از کالم نقد اسپرده ش ه، بای  آن را یک عق  میرمعیّن دانسش
گذار متعلّق این تراضی را معیّن نکرده و یلح به معناب تراضی و توانق اسش، اما قانون

                                                            
؛ شیو طوسى، 311(، ص 0317الکتب اإلسالمیة،  ، )تدران  دار1، ج تدذیب األحکامشیو طوسى، محم  بن حسن،  ا 0

؛ ط رسى، نضل بن 319ه ق(، ص 0397، )تدران  المکت ة المرتضویة، 5، ج الم سو  نی نقه اإلمامیةمحم  بن حسن، 

؛ عالمه حلی، 277(، ص 0301، )مشد   مجمع ال حوث اإلسالمیة،0، ج المؤتلف من المختلف بین أئمة السلفحسن، 

انجفى، محم  حسن، ؛ 075(، ص 0303، )قم  جامعه م رسین حوزه علمیه قم، 5، ج واع  األحکامق حسن بن یوسف،

روحانی، سی یادق ؛ 507(، ص 0313، )دار إحیاء التراث العربی، بیروت، 51، ج جواهر الکالم نی شرح شرائع اإلسالم

یانی ؛ 087و 081(، ص 0305السالم،  ، )قم  دار الکتاب، م رسه امام یادق علیه51، ج نقه الصادق علیه السالم، 

نقه اإلمام الصادق ؛ مغنیه، محم جواد،  323(، ص 0301، )قم  دار القرآن الکریم، 0، ج ه ایة الع اداهلل، گلپایاانى، ل ف
 ا99(، ص 0350، )قم  مؤسسه انصاریان، 3، ج علیه السالم
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و « راااتراضی ب»تعیین آن را به متعاق ین سپرده اسش؛ بنابراین یلح ع ارت اسش از 
ا عق ، ترتیب یلح بب ینااا«ا تراضی بر »گونه که می دانیم عق  نیز ع ارت اسش از همان

توجه به گسترۀ وسیع عق  یلح و امکان جانشینی آن در مقام عقود معیّن  متراد  اسشا با
)میر از نکاح( و انعقاد آن خارج از عقود معیّن، یلح در ردیف سایر عقود نیسش، بلکه 
خودْ متراد  عق  اسش و دیار عقود اعم از معیّن و میرمعیّن مص اقی از یلح هستن ا با 

ز گذار تعیین ش ه باش  عق  یلح یکی اوسط قانوناین مالحظه که اگر موضوع تراضی ت
عقود معیّن و به ع ارتی یلح معیّن یا بانام خواه  بود، مانن  بیع و اجاره و اگر موضوع و 

  0«نام خواه  بودامتعلّق تراضی تعیین نش ه باش ، یلحی بی
 توان اشاره نمود در نق  این دی گاه به چن  نکته می

گذار بر خال  سایر عقود معیّن در عق  یلح به زعم وننخسش اینکه هرچن  قان
نویسن ه موضوع عق  را مشخص نکرده، اما این امر نه به معناب بالموضوع بودن یلح از 

طور که در نق  دلیل پیشین گفته ش  به دلیل گسترۀ موضوع و گذار، بلکه هماننظر قانون
گستردۀ این عق  اسشا گسترده  باش  که ناشی از مضمون و ماهیشقلمروب این عق  می

قالب بودن عق  یکسان شمردا در نرض موضوع و بیبودن قلمرو یک عق  را ن ای  با بی
اول علش شمول یلح به موضوعات مختلف این اسش که موضوع یلح عنوان عامی اسش 

گردد در حالیکه در عق  میرمعیّن، علش شمول عق  به که شامل مصادیق متع دب می
 مختلف، نق ان چارچوب خاص در عق  نامعیّن اسشا موضوعات 

یلح ع ارت اسش از »دارن   دوم، نویسن ه از تعریف نقدا در مورد یلح که مقرر می
، استفاده نموده اسش که تعریف یلح با تعریف عق  متراد  «تراضی و تسالم بر امرب

ه از عق  تلقی نویسن اسش؛ چراکه عق  نیز ع ارت اسش از تراضی و توانق بر امربا م ناب 
تراضی »گیرد برداشش میردقیق از مفدوم قرار می« عق »یلح به عنوان مفدومی که متراد  

در بیانات نقدا اسش؛ زیرا مقصود نقدا از این که یلح را تراضی و تسالم بر امرب « و تسالم 
ر بنیاد د بدانن ، بیان مُنشأ و مضمون عق  یلح اسش، نه تراضی و تسالمی که همة عقومی

گیرد و به تع یر ننی، یلح تسالم و تراضی به حمل اولی اسش یعنی مُنشاء آن آن شکل می
تسالم اسش نه تسالم و تراضی به حمل شایع که عنصر عمومی تمام عقود اسش و تمامی 

                                                            
 ا038و  039(، ص 0383وهشااه حوزه و دانشااه،، )قم   پژموضوع عق  و مورد معاملها نعمش اللدی، اسماعیل، 0
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ا در این مورد در ادامه 0عقود با هر مضمونی، مص اقی از تراضی و تسالم بحساب می آین 
 رب خواهیم داداتوضیح بیشت

گردد ان  به هر لفظ و نعلی منعق  میسوم، نویسن ه از اینکه نقدا در مورد یلح گفته
نتیجه گرنته اسش در انعقاد عق  یلح، قص  این عنوان الزم نیسش، بلکه هر تراضی خود 

طور که در مفدوم یلح گفته ش ، مراد نقدا این اسش که یلح به خود یلح اسش، اما همان
  5گرددالفظ یا نعلی که در ندم عرنی تسالم و تراضی بر امرب را اناده نمای  واقع می با هر

در مورد بیع نیز گفته ش ه اسش با هر لفظی که نزد اهل آن زبان بر مقصود، یعنی بیع داللش 
رو پذیرش انعقاد یلح با هر لفظ به معناب این نیسش که هر از این 3گرددانمای  حایل می
 خود یلح اسش یا قص  عنوان یا مضمون آن الزم نیسشابهتراضی خود

چدارم، م ناب نظریات نویسن ه بر این امر استوار اسش که همة عقود یلح هستن  و 
یلح متراد  با عق  اسشا این در حالی اسش که نقدا راب ة یلح با سایر عقود معیّن را 

ب امامیه عق  یلح را یک عق  ضمن اینکه اکثریش قریب به اتفاق نقدا 3دانن ات این می
دهن ۀ مغایرت یلح از سایر عقود و ع م تراد  مفدوم عق  با که نشان 2دانن مستقل می
 یلح اسشا

                                                            
منصورب، محم ؛ مد ب الشریف، محم ؛  ؛15بی تا(، ص بدمن، 55، )قم انتشارات ندج الفقاهةا حکیم، سی محسن،  0

قوقی م العات ح، «واکاوب حقیقش عق  یلح و معیارهاب توییف عقود معین به یلح»ط اط ائی، سی  محم  یادق؛ 
 ا070(، ص 0387ره دهم شماره چدارم )، دودانشااه شیراز

؛ مرعشى نجفى، 399(، ص0355، )قم  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، وسیلة النجاۀ، ایفدانى، سی  ابو الحسن 5

گلپایاانی،  ؛032(، ص 0311ره،  -، )قم  انتشارات کتابخانه آیة اهلل مرعشى نجفى 5، ج منداج المؤمنینال ین، سی  شداب

 ا 311(، ص0303، )قم  دار القرآن الکریم،0، ج ه ایة الع ادم رضا موسوى، سی  مح

 ا231(، ص 0333، )قم، مؤسسه م  وعات دار العلم، 0، ج تحریر الوسیلةا موسوى خمینى، سی  روح اللّه، 3

 03ص (، 0302، )قم  کناره جدانى بزرگ اشش شیو اعظم انصارى، 3، ج کتاب المکاسبا شیو انصارب، مرتضى ، 3

؛ ایفدانى، 18(، ص0309، )قم  أنوار الد ى، 0، ج حاشیة کتاب المکاسب؛ ایفدانى، محم حسین کمپانى، 03و 

؛ خویى، سی  ابو القاسم موسوى، 090(، ص 0309،)قم  أنوار الد ى،  2، ج حاشیة کتاب المکاسبمحم حسین کمپانى، 

، )قم  دنتر انتشارات نقه المعامالتمص فوى، سی  محم  کاظم، ؛ 15، )قم  نشر الفقاهه، بی تا(، ص 5، ج  مص اح الفقاهة

 ا399(، ص 0353اسالمى وابسته به جامعه م رسین حوزه علمیه قم، 

؛ شدی  075(، ص 0303، )قم  جامعه م رسین حوزه علمیه قم، 5، ج قواع  األحکام عالمه حلی، حسن بن یوسف ،ا 2

؛ حلّى، ابن 357(، ص 0307انتشارات اسالمى وابسته به جامعه م رسین،  ، )قم  دنتر3ج  ال روس،اول، محم  بن مکى  

 ا13(، ص 0301، )قم  دنتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه م رسین،5، ج السرائرادریس، محم  بن منصور،  
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 . دیدگاه دوم: عدم اتحاد عقود غیرمعیّن با عقد صلح8
 توان با عنوان یلح توییف کرد،دانان معتق ن  هرگونه تراضی را نمیو حقوق 0بعضی نقدا
انعقاد این عق ، قص  مضمون آن الزم اسش؛ بنابراین عقود میرمعیّنی که یرناب بلکه براب 

وان با تدر برگیرن ۀ نوعی تراضی هستن  و قص  عنوان یلح در آندا ظاهر نیسش را نمی
عق  »عنوان یلح توییف نمودا مرحوم استاد کاتوزیان در این زمینه اظدار داشته اسش  

ر یریح یا ضمنی از سوب طرنین قرارداد انتخاب شودا به طویلح عنوانی اسش که بای  به
ده گذار براب تجلّی حاکمیش ارابیان دیار، یلح نیز خود قال ی اسش که از سوب قانون

نظر حکایش از لزوم قرارداد خصویی ق ع 01تأسیس ش ه اسش، در حالی که مفاد مادۀ 
 5«داردا اب گسترده تراز هر گونه ل اس و قالب ویژه اسش و دامنه

 . ادلۀ دیدگاه عدم ترادف عقود غیرمعیّن با صلح1-0
 توان به موارد ذیل اشاره کرد در ت یین ادلة این دی گاه می

 . در صلح، مُنشَأ، خود تسالم و تراضي است 1-1-0
شیو انصارب در راب ه با  3دانسته اسشا« رضا»و « اتفاق»عالمة حلّی معناب عق  یلح را 

ح اظدار داشته اسش  حقیقش یلح، حتی اگر به عین تعلق گیرد ماهیش و حقیقش یل
تملیک معوّض نخواه  بود، بلکه معناب ایلی آن تسالم اسشا بله در یورتی که به عین 
تعلق گیرد نتیجه آن تملیک خواه  بود، اما مفاد مستقیم آن تملیک نیسش؛ دلیل این م عا 

ک گیرد و نای ۀ تملیا منفعش تعلق میآن اسش که عق  یلح گاهی به مال، اعم از عین ی
  و گاه به نمایگیرد و نای ۀ عاریه را اقتضا مینمای ، و گاه به انتفاع، تعلق میرا اناده می

                                                            
حکیم،  ؛78ص ه ق(،  0373،)تدران  المکت ة المحم یة، 0، ج منیة ال الب نی حاشیة المکاسب نایینی، محم حسین،ا 0

، 5، ج مص اح الفقاهةخویى، سی  ابوالقاسم موسوى، ؛ 15تا(، ص بیبدمن،  55، )قم انتشارات ندج الفقاهةسی  محسن،  

تا(، ، )قم  نشر الفقاهه، بی5، ج مص اح الفقاهةخویى، سی  ابوالقاسم موسوى،  ؛072و  073تا(، ص )قم  نشر الفقاهه، بی

مقرر محم  حسن ق یرب، )تدران  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، ، کتاب ال یعه، خمینى، سی  روح اللّ؛ 15ص 

؛ روحانی ، سی  089تا(، ص نا، بی، )بیالحاشیة الثانیة على المکاسب؛ خوانسارى، محم  امامى، 038و 039تا(، ص بی

 ا581(، ص 0305علیه السالم، ، )قم  دار الکتاب، م رسه امام یادق 02، ج نقه الصادق علیه السالمیادق،  

 ا312و  313، ص (، پیشین5دورۀ عقود معین )ا کاتوزیان، نایر، 5

 ا9(، ص 0303، )قم  مؤسسه آل ال یش علیدم السالم، 01، ج تذکرۀ الفقداعالمه حلی، حسن بن یوسف، ا 3
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ی که ترتیب در یورتگیرد و نای ۀ آن  اسقا  یا انتقال خواه  بود؛ ب ینحقوق تعلق می
اش  یلح یک مشترک لفظی بحقیقش یلح، عین همة این موارد باش  مستلزم آن اسش که 

ای  رو بو نادرستی این امر واضح اسش؛ چرا که عق  یلح تندا واج  یک معناسشا از این
مفدوم یلح را معناب دیارب ب انیم و آن ع ارت اسش از تسالم که در هر مورد یکی از 

  0نمای انوای  مذکور را بنابر متعلق  اناده می
اهی دی گ« تسالم و تراضی بر امرب اسش»آن اینکه حقیقش یلح و مضمون انشایی 

و در قانون م نی نیز هرچن   5ان اسش که بسیارب از نقداب متأخّر و معایر بر آن یحه نداده
عنوان مصادیق یلح بیان ش ه اسش همین تعریفی از یلح به عمل نیام ه، اما از آنچه به

حش تراضی را اعم از تراضی که ت توان هرگونه تسالم ومعنی قابل استن ا  اسش، اما آیا می
لح گیرد یگیرد و تراضی که در عقود میرمعیّن شکل میعنوان عقود معیّن یورت می

دانسش؟ اگر ایناونه باش  بای  همة عقود حتی عق  نکاح، مص اقی از مصادیق عق  یلح 
ه هر ش کتوان یانزیرا در همة عقود تراضی و تسالم وجود داردا هیچ نقیدی را نمی 3باشن ؛

تراضی را یلح به معناب اخص ب ان  و قانون م نی نیز یلح را در عرض سایر عقود قرار 
توان هر تراضی را یلح دانسشا حال که هر تسالم بنابراین ب یدی اسش که نمی 3داده اسش؛

توان یلح دانسش، معیار تحقق عنوان یلح چیسش؟ و معیار تمایز یلح و تراضی را نمی
چیسش؟ با توجه به آنکه ماهیش یک عق  و معیار تمایز آن از سایر عقود در از سایر عقود 
رو این وجو کردا ازیاب ، در عق  یلح نیز نصل ممیز را بای  در مُنشَأ جسشمُنشأ تجلی می

                                                            
و  03(، ص 0302نصارى،، )قم  کناره جدانى بزرگ اشش شیو اعظم ا3، ج کتاب المکاسبا شیو انصارب، مرتضى، 0

 ا03

یزدى  ؛33ه ق(، ص 0373، )تدران  المکت ة المحم یة،0، ج منیة ال الب نی حاشیة المکاسب ا نایینی، محم حسین،5

؛ ا موسوى خمینى، سی  90(، ص 0350، )قم  مؤسسه اسماعیلیان ، 0، ج حاشیة المکاسبکاظم، ط اط ایى ، سی  محم 

؛ موسوب بجنوردى، سی  حسن، 287(، ص 0333، )قم، مؤسسه م  وعات دار العلم، 0، ج تحریر الوسیلةروح اللّه، 

، 0، ج ه ایة الع ادگلپایاانی، سی  محم  رضا موسوى، ؛ 03(، ص 0308، )قم  نشر الدادب، قم، 2، ج القواع  الفقدیة

)قم  دنتر حضرت آیة اهلل  5، ج منداج الصالحین؛ سیستانى، سی  على حسینى، 311(، ص 0303)قم  دار القرآن الکریم،

 ا39تا(، ص ، )قم  ح یب، بی0، ج حاشیة المظفر على المکاسبمظفر، محم رضا، ؛ 373(، ص 0307سیستانى، 

 ا081تا(، ص ، )قم  نشر الفقاهه، بی5، ج  مص اح الفقاهةا خویى، سی  ابو القاسم موسوى، 3

واکاوب حقیقش عق  یلح و معیارهاب »محم  یادق، ا منصورب، محم ؛ مد ب الشریف، محم ؛ ط اط ائی، سی  3

 ا070(، ص0387، دوره دهم شماره چدارم، )م العات حقوقی دانشااه شیراز، «توییف عقود معین به یلح
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معناب این گزاره که حقیقش عق  یلح تسالم و تراضی اسش را بای  این دانسش که مُنشَأ 
اسش، در حالی که در سایر عقود منشأ امر دیارب « یلح» و« تسالم»در عق  یلح خود 

بنابراین هرچن  همة عقود از جمله بیع، اجاره و عقود میرمعیّن مص اقی از تسالم و  0اسش؛
که به هرحال هر عق  ناشی از تراضی و تسالم طرنین تراضی به حمل شایع هستن ؛ چرا

گردد شود و مورد توانق واقع میمی اسش، اما نکتة ویژه در یلح آن اسش که آنچه انشاء
 اسشا « تراضی»و « تسالم»

اسش و آنچه در اجاره « تملیک عین به عوض»بر خال  عق   بیع که در آن، مُنشأ، 
اسشا در عین حال تسالم به عنوان مُنشأ « تملیک منفعش به عوض»شود مورد انشا واقع می

یرد؛ ا انتقال یا اسقا  حق تعلق گدر یلح ممکن اسش بر تملیک عین یا تملیک منفعش ی
طور یعنی متعلّق تسالم، یکی از این امور اسش، اما تملیک عین یا منفعش نمی توان  به

مستقیم مُنشأ یلح واقع شون ا اگر چنین اتفاقی حایل گردد آن عق  یلح نخواه  بود، 
 ریف یلح ازتر ش ن م لب چاره اب نیسش که به تعبراب روشن 5بلکه بیع یا اجاره اسشا

 اب داشته باشیما منظر اقلیش اشاره
ش دانسش، حقیقبنابر دی گاه میرمشدور که محور یلح را دعواب موجود یا محتمل می

یلح، سازش و آشتی به معناب دقیق کلمه اسشا یعنی هماناونه که در بیع، تملیک عین به 
ن این آشتی ممک شود و موضوعشود در یلح، آشتی و گذشش انشاء میعوض، انشاء می

طور اسش اسقا  حق یا ابراء ذمه یا تملیک مالی به عوض ان ک و امثال آن باش ؛ لذا همان
ملیک گوین  بیع یا همان تپرسیم چه انشاء کردی ؟ در پاسو میکه وقتی از متابیعین می

 یعین به عوض انجام دادیم، در یلح به معناب مضیق نیز وقتی از متصالحین مثالب دو شریک
ین  آشتی گوان  می پرسیم چه کردی ؟ میکه با یک یار اختال  داشته و مصالحه کرده

کردیما حال اینکه مفاد آشتی آندا چه بوده و مثالب قرار ش ه هر مالی نزد هر شریکی هسش 

                                                            
مستمسک ؛ حکیم، سی  محسن، 03(، ص 0308، )قم  نشر الدادب، 2، ج القواع  الفقدیةا موسوب بجنوردى، سی  حسن، 0

 ا031(، ص 0301قم  مؤسسة دار التفسیر،  ،03، ج العروۀ الوثقى

مص اح ؛ ا خویى، سی  ابو القاسم موسوى، 15تا(، صبدمن، بی 55، )قم  انتشارات ندج الفقاهةا حکیم، سی  محسن، 5

مقرر محم  حسن ، کتاب ال یعخمینى، سی  روح اللّه، ؛15و  072و  073تا(، ص ، )قم  نشر الفقاهه، بی5، ج الفقاهة

منصورب، محم ؛ مد ب الشریف، محم ؛ ؛ 038و  039تا( ص دران  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، بیق یرب، )ت

 ا071ط اط ائی، سی  محم  یادق، پیشین، ص
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از آن خود او باش  یا هر ک ام، ادعاهاب خود را در برابر ادعاهاب شریک دیار اسقا  
یا  آشتی« متعلق»ر، امر دیارب اسش و در واقع این موضوعات نق  کن  یا هر نحو دیا
کنن ا حال برخی از نقیدان ش یه این تحلیل را در خصوص یلح به معناب یلح را بازب می

گستردۀ آن یعنی تسالم دارن  و معتق ن  در یلح، ما یرناب مص اقی از تسالم مثالب تملیک 
نشأ ما کنیم بلکه مُال حق و امثال آن را انشا نمیعین یا منفعش به عوض یا اسقا  یا انتق
 خود سازش، تراضی و تسالم اسشا

دانانی که معتق ن  عقود میرمعیّن قابل توییف با عنوان طور که گفته ش  حقوقهمان
و بعضی  0ان ؛ بعضی معتق ن  هر تراضی ب ون هیچ قی ب یلح اسشیلح اسش، دو دسته

تراضی و توانق اسش که به احکام جارب در سایر عقود  از آنان معتق ن  یلح، نوعی از
بنابر آنچه گفته ش   5باش ا« ال»معیّن بستای ن اشته باش  و به ع ارت دیار تراضی به شر  

نکه دانن  پذیرنش، مار آتوان ادعاب کسانی که هرگونه تراضی و توانق را یلح مینمی
ب دانان که م عامورد دستة دیار از حقوقمُنشأ در آندا خود تراضی و تسالم باش ، اما در 

آنان این اسش که یلح، هرگونه تراضی خارج از عقود معیّن اسش، به عقی ۀ این دسته از 
دانسش  توان یلحدانان هر تراضی یلح نیسش، بلکه نوعی از تراضی و تسالم را میحقوق

ام اسش که وابسته به احککه خارج از عقود معیّن باش  و معیار خروج از عقود معیّن نیز آن 
این دی گاه هرچن  معیارب براب تمایز عق  یلح از عقود معیّن ذکر  3عقود معیّن ن اش ا

شمارد، اما معیارب که براب تمیز یلح از سایر عقود ذکر نمای  و همة عقود را یلح نمیمی
ل ممیز که نصدر حالی 3نمای  خارج از حقیقش و ماهیش عق  یلح و سایر عقود اسش،می

توان یرناب تمایز در برخوردارب یا ع م برخوردارب اب از ماهیش داشته باش  و نمیبای  بدره
وان  تاز احکام خایی را نصل ممیز دو ماهیش دانسشا این نصل ممیز یرناب در مُنشأ می

رخ نمای ؛ چرا که در همة عقود تراضی و توانق به یک میزان جریان دارد، اما آنچه عقود 
توان گرددا چاونه مینمای  ماهیتی اسش که مورد انشاء واقع میاز یک یار متمایز میرا 

بین تراضی و تسالمی که در عق  بیع و اجاره وجود دارد با تسالمی که در اباحة معوّضه یا 

                                                            
 ا 038و 039، ص پیشیناللدی، اسماعیل، ا نعمش0

 ا031، ص پیشینجعفرب لنارودب، محم جعفر، ا 5

 ا031و  032ص  ،پیشینجعفرب لنارودب، محم جعفر، ا 3

 ا017ا منصورب، محم ؛ مد ب الشریف، محم ؛ ط اط ائی، سی  محم  یادق، پیشین، ص3
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سایر عقود میرمعیّن وجود دارد قائل به تفاوت ش ؟ در حالی که در هر دو نوع از عقود، 
زان جریان داردا اگر تراضی و تسالم موجود در عقود میرمعیّن را بتوان تراضی به یک می

یلح دانسش تراضی و تسالم در عقود معیّن را نیز بای  با عنوان یلح توییف نمود، در 
 توان یلح به حمل اولی یا یلحکه ب یدی اسش که عقودب مانن  بیع و اجاره را نمیحالی

وان تراضی حایله در عقود معیّن را یلح دانسش، که نمی تبه معناب اخص دانسشا حال
توان یلح انااشش؛ چراکه تراضی در هر یک تراضی موجود در عقود میرمعیّن را نیز نمی

گونه تفاوت ماهوب ن ارد که س ب شود عقود معیّن با عنوان از عقود معیّن و میرمعیّن هیچ
 یرمعیّن با عنوان یلح توییفبیع و اجاره یا سایر عقود معیّن توییف گردن  و عقود م

طور که شود نیز همانشون ا آنچه تحش عنوان ع م وابستای به احکام عقود معیّن بیان می
 توان  در ماهیش تراضی در عقود معیّن و عقود میرمعیّن تفاوتی حایل نمای اگفته ش  نمی

 . قرار داشتن عقد صلح در دایرۀ عقود معیّن2-1-0
بعضی از نویسن گان معتق ن  به جدش آنکه عق  یلح از لحاظ طور که گفته ش  همان

آثار، احکام و شرایط، قالب مشخص و روشنی ن ارد، این عق  اساساب در دایرۀ عقود معیّن 
ترین شاخصة یک عق  معیّن آن اسش که از آثار، احکام و گیرد، چرا که مدمقرار نمی

دانن ، عقود میرمعیّن را یلح می شرایط مشخصی برخوردار باش ا همة نویسن گانی که
دانن ، در حالیکه اوالب قانون م نی به ت ع نقه، یریحاب عق  یلح را نیز یک عق  میرمعیّن می

یلح را در زمرۀ عقود معیّن و در عرض آندا قرارداده اسشا از سوب دیار عقود میرمعیّن 
ن  در بعضی موارد شوقا ما شناخته می 01که امروزه تحش عنوان عقود مشمول مادۀ 

دهن ۀ  خوبی نشاننمای ؛ این امر بهتوانن  آثارب را اناده نماین  که عق  یلح اناده مینمی
آن اسش که عقود میرمعیّن و عق  یلح بر یک یار ان  اق کامل ن ارن ؛ چراکه اگر عق  

 ه باش ا تپوشانی داشیلح یک عق  میرمعیّن باش  بای  در تمام موارد با عقود میرمعیّن هم
 توان مضمون و نتیجة بسیارب از عقود معیّندانیم ب ون شک با عق  یلح میچنانکه می

ان نتیجة بیع یا توکه عق  میرمعیّن ناق  چنین قابلیتی اسش و نمیرا تحقق بخشی ، در حالی
قا ما یریحاب  729گذار در ماده اجاره یا ه ه را در قالب عق  نامعیّن محقق ساخشا قانون

مورد  که درنمای ؛ در حالیتلویحاب به این قابلیش و ظرنیش یلح اشاره می 711و در ماده 
ین توانن  آثار عقود معیّن را اناده نماین ا بر همعقود میرمعیّن ایناونه نیسش و این عقود نمی

که متعاق ین به جدش نرار از احکام و شرایط عقود معیّن آن را تحش اساس در یورتی
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ای  بر توان  به این توییف پای ن  باش  و بق  میرمعیّن توییف نماین ، قاضی نمیعنوان ع
اساس محتواب قرارداد، آن را با عنوان عق  معیّن مورد نظر توییف نمای  یا رأب به ب الن 

در مورد شرایط اختصایی »عق  ده ا مرحوم دکتر شدی ب در این باب اظدار داشته اسش  
ها توان شرایط اختصایی عقود را نادی ه گرنش و آنتق ن  میهریک از عقود بعضی مع

اجراب شرایط منعق  ساخش، اما این عقی ه باطل اسش؛ زیرا ضمانش 01را ذیل ماده 
اختصایی عقود معیّن مانن  عین بودن م یع یا اق اض مورد رهن به مرتدن یا عین معیّن بودن 

مقرر داشته اسش ب الن  915و  773و 235مال مرهون همچنانکه برخی از مواد نظیر ماده 
ب را به اتوان چنین معاملهباش  به این جدش هرگز نمیمعامله ناق  یکی از این شرایط می

توان پذیرنش که یک معامله ط ق برخی قا ما یحیح دانسشاو هرگز نمی 01استناد ماده 
مرحوم استاد کاتوزیان نیز در  0«از مقررات قانونی باطل و م ابق برخی دیار یحیح باش ا

وان سخن تبنابراین با توجه به این تفاوت، دیار من قاب نمی 5این زمینه بر همین عقی ه اسش؛
 میان آورداهمانی یلح و عقود معیّن بهاز یاانای و این

 . معیارهای حاکم بر توصیف عقد صلح2-0
از عقود  ان هرگونه تراضی خارجتوبا توجه به اشکاالتی که بر دی گاه نخسش بیان ش  نمی

معین را یلح دانسشا اکنون پرس  اساسی این اسش با چه معیارب می توان عق  خارج از 
عقود معین را یلح قلم اد کرد و در چه یورتی بای  آن را مص اق عق  نامعین شمرد؟ از 

ز طریق اآنجایی که گفته ش  که مضمون خارج از عقود معین را می توان از طریق یلح یا 
عق  نامعین منعق  نمود، بررسی نتیجه حایله از عق ، کانی براب تعیین یکی از این دو 
س ب نیسش و چون قص  یلح یا ع م آن، امرب باطنی اسش و قابل احراز عینی نیسش، 
یکی از مدم ترین معیارهاب تمییز یلح از عق  نامعین، استفاده از الفاظ اختصایی یلح یا 

ب ین ترتیب تکلیف  3قات آن مانن  مصالحه و تصالح در انشاء عق  اسشاماده یلح و مشت
مواردب که در آن از ییغه یلح به نحوب استفاده ش ه اسش معلوم می گرددا در مواردب 
                                                            

 ا092-098(، یص 0399، )تدران  مج ، تشکیل قراردادها و تعد اتشدی ب، مد ب، ا 0

(، ص 0393، )تدران  شرکش سدامی انتشار، ( ،معامالت معوض؛ عقود تملیکی0دورۀ عقود معین )کاتوزیان، نایر، ا 5

 ا1

(، ص 0303، )قم  دنتر انتشارات اسالمى جامعه م رسین حوزه علمیه قم، 0نائینى، محم حسین، المکاسب و ال یع، ج  3

509 
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نیز که عق  در مقام یکی از عقود معین واقع ش ه اسش، گزینه عق  نامعین کنار نداده می 
به خال  عق  یلح قابلیش تحقق مضمون عقود  شود زیرا چنانکه گفتیم عق  میر معین

معین دیار را ن اردا در این موارد اختال  بین یلح یا عق  معین معادل آن اسش و عق  
نامعین جایااهی در حل این اختال  ن اردا چنانکه می دانیم  به تصریح نقدا در تحقق 

 هر لفظ یا نعل یا یلح با»ا به گفته برخی از ایشان   0یلح ییغه مخصویی الزم نیسش
اب دیار نیز و ع ه 5«امثال آن قابل انعقاد اسش و ییغة خایی در تحقق آن شر  نیسش

یلح به هر لفظی که در ندم عرنی تسالم و تراضی بر یک امر را اناده »اظدار داشته ان   
  3،«نمای  قابل انعقاد اسش

ز ن مواردب اسش که ابنابر این دشوارترین موارد تشخیص عق  یلح از عق  میر معی
لفظ یلح در انشاء عق  استفاده نش ه و امکان درج عق  مورد اختال  در ذیل هر یک از 
عق  یلح و عق  نامعین وجود داردا در این میان مرحوم محقق نایینی معیارب براب 
بازشناسی این عق  از عقود معیّن ذکر نموده اسشا بنابر این معیار، در مواردب که سیاق 

داد را توان قراردهن ۀ تحقق تسالم اسش میمتعاق ین و شرایط و قرائن موجود، نشان کالم
با عنوان یلح توییف نمودا مانن  آنکه طرنین در شرای ی که دچار اختال  هستن  یا 
آنکه احتمال وقوع اختال  و نزاع وجود دارد به انعقاد قراردادب م ادرت نماین  که به این 

                                                            
، خویى، سی  ابو القاسم 597(، ص 0351، )قم  منشورات قلم الشرق، 8، ج م انی منداج الصالحینط اط ایی، سی  تقى، ا 0

، 5، ج منداج الصالحین؛ ت ریزى، جواد بن على، 083(، ص0301   نشر م ینة العلم، ، )قم5، ج منداج الصالحینموسوى، 

، 3، جل  منداج الصالحین؛ وحی  خراسانى، حسین، 525(، ص 0351)قم  مجمع اإلمام المد ب )عجل اهلل تعالى نرجه(ا 

، 397تا(، ص نا، بی، )بی5، ج حینمنداج الصال، روحانى، سی  یادق، 553(، ص 0359)قم  م رسه امام باقر علیه السالم، 

 ا398تا(، ص نا، بی، )بی5، ج منداج الصالحین نیاض، محم  اسحاق،

؛ خویى، سی  ابو القاسم 597(، ص 0351، )قم  منشورات قلم الشرق، 8، ج م انی منداج الصالحینط اط ایی، سی  تقى، ا 5

، 5، ج منداج الصالحین؛ ت ریزى، جواد بن على، 083(، ص 0301، )قم   نشر م ینة العلم، 5، ج منداج الصالحینموسوى، 

، 3، جل  منداج الصالحین؛ وحی  خراسانى، حسین، 525(، ص 0351)قم  مجمع اإلمام المد ب )عجل اهلل تعالى نرجه(ا 

؛ 397تا(، ص نا، بی، )بی5، ج منداج الصالحین؛ روحانى، سی  یادق، 553(، ص 0359)قم  م رسه امام باقر علیه السالم، 

 ا398تا(، ص نا، بی، )بی5، ج منداج الصالحین نیاض، محم  اسحاق،

گلپایاانی، سی  ؛ 399(، ص 0355، )قم  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، وسیلة النجاۀا ایفدانى، سی  ابو الحسن، 3

ه ایة اهلل، یانی گلپایاانى، ل ف، 311(، ص 0303، )قم  دار القرآن الکریم، 0، ج ه ایة الع ادمحم  رضا موسوى، 
 ا320(، ص 0301، )قم  دار القرآن الکریم، 0، ج الع اد
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در ت یین این معیار یعنی داللش سیاقی بای  گفش هرچن  بر اساس نقه  0دعوب خاتمه بخش ا
امامیه و حقوق ایران براب انعقاد عق  یلح وجود یا احتمال نزاع ضرورتی ن ارد و یلح به 
اما  5هر لفظی که در ندم عرنی تسالم و تراضی بر یک امر را اناده نمای  قابل انعقاد اسش،

قانون م نی نیز  3  یلح، نیصله دادن به نزاع بوده اسشاتردی ب نیسش که م ناب وضع عق
دو قِسم از اقسام عق  یلح را مربو  به رنع یا جلوگیرب از نزاع دانسته اسش؛  725در ماده 
رو هر چن  یلح منحصر به موارد وجود تنازع نیسش اما ق ر متیقن از یلح و تسالم از این

یا محتمل منعق  ش ه اسش بنابر این هرگاه  مواردب اسش که عق  براب نیصله نزاع موجود
تراضی طرنین در شرایط بروز دعوب یا احتمال وقوع نزاع حایل گردی ه مناسب ترین 

 3گزینه را بای  عق  یلح دانسشا

 نتیجه
دو دی گاه کلی در مورد امکان توییف عقود میرمعیّن با عنوان یلح وجود داردا بنابر 

عیّن یلح هستن  و یلح نیز یک عق  میرمعیّن اسشا در دی گاه نخسش، تمامی عقود میرم
حکام دانن  که به ااب میپردازان این دی گاه بعضی عق  یلح را حایل تراضیمیان نظریه

مارن  و عق  شسایر عقود معیّن بستای ن اشته باش  و برخی دیار هر تراضی را یلح می
لح دانن  که عق  یعقود را این می پن ارن  و تفاوت میان یلح و سایررا متراد  یلح می

بر خال  سایر عقود، نوعی از یلح اسش که موضوع آن در قانون مشخص نش ه اسشا 

                                                            
نائینى، ؛ 78، ص (ه ق 0373، )تدران  المکت ة المحم یة،0، ج منیة ال الب نی حاشیة المکاسب نایینی، محم حسین،ا 0

، 509(، ص 0303 رسین حوزه علمیه قم، ، )قم  دنتر انتشارات اسالمى جامعه م0محم حسین، المکاسب و ال یع، ج 

 ا089تا(، ص نا، بی، )بی، الحاشیة الثانیة على المکاسبخوانسارى، محم  امامى

موسوى ؛ 399(، ص 0355، )قم  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، وسیلة النجاۀا ایفدانى، سی  ابو الحسن، 5

اهلل، یانی گلپایاانى، ل ف؛ 311(، ص 0303  دار القرآن الکریم، ، )قم0، ج ه ایة الع ادگلپایاانی، سی  محم رضا، 

 ا320(، 0301، )قم  دار القرآن الکریم، 0، ج ه ایة الع اد

(، ص 0319، )قم  مؤسسه اسماعیلیان، 5، ج شرائع اإلسالم نی مسائل الحالل و الحراما محقق حلی، جعفر بن حسن، 3

؛ 550(، ص0351، )بیروت  دار الدادبا 5لمرام نی شرح شرائع اإلسالم، ج ییمرى، مفلح بن حسن )حسین(، مایة ا ؛88

(، 0317، )قم  دنتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه م رسین حوزه علمیه، 5، ج المدذب ال ارعحلّى، احم  بن محم  ، 

 ا511و 528(، ص 0303یة، ، )قم  مؤسسة المعار  اإلسالم3، ج مسالک األندام شدی  ثانى، زین ال ین بن على،؛ 239ص

 ا071و 072ا منصورب، محم ؛ مد ب الشریف، محم ؛ ط اط ائی، سی  محم  یادق، پیشین، ص3
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دانان اسش که یر  تراضی را براب اب از نقدا و بعضی حقوقدی گاه دوم دی گاه ع ه
دان ، بلکه قص  عنوان یلح توسط متعاق ین را براب تحقق یلح انعقاد یلح کانی نمی

شمارن ا نتیجة پذیرش این دی گاه آن اسش که به یر  ع م ان راج یک عق  در الزم می
رس  می نظرتوان یلح بودن آن را نتیجه گرنشا به دالیل متع د بهذیل عقود معیّن، نمی

یل نمای ا دالاین دی گاه مقرون به یحش اسش و قانون م نی نیز همین م نا را تأیی  می
 قرار ذیل اسش  عم ۀ این نارش به 

ا حقیقش و ماهیش یلح ع ارت اسش از تسالم بر یک امر انشاییا این حقیقش مورد تأیی  0
دانان قرار گرنته اسشا مقصود از تسالم و تراضی مالب نقداب متأخّر و معایر و حقوق

عنوان حقیقش یلح، تراضی سازن ۀ عق  نیسش که در همة عقود وجود دارد، بلکه مراد به
و مضمون عق  یلح اسش؛ بنابراین براب اینکه بتوان عق  را با عنوان یلح توییف مُنشأ 

نمود، متعاق ین بای  ماهیش و مضمون یلح یعنی تسالم بر امر را  قص  نموده باشن  
همچنانکه در سایر عقود مانن  بیع و اجاره نیز تحقق آندا منو  به این اسش که متعاق ین 

کرده باشن ا این در حالی اسش که در عقود میرمعیّن نرض  مضمون و ماهیش آندا را قص 
بر این اسش که هر عق  میر معین مضمون خایّی را انشاء می کن  که خارج از مضامین 
تمامی عقود معین اسش و لذا بر خال  تمام مصادیق یلح که همای در وجود مفدوم 

ن موضوع واح  وجود یلح مشترک هستن ، در عقود نامعیّن هیچ ماهیش عامی به عنوا
حساب آوردا به بیان دیار ن ارد تا بتوان مصادیق عقود نامعیّن را نردب از آن کلی به

گستردگی و شمول عقود نامعیّن ریشه در نق ان چارچوب مشخص دارد، ولی در یلح، 
هر حال با توجه به وجود گستردگی، ریشه در عمومیش و کلیش موضوع آن دارد و به

خاص براب یلح، تحقق آن در گروب قص  آن مضمون از سوب  تعریف و مضمون
 انشاءکنن گان اسشا 

قیّ  ان ؛ یعنی ع م تعنوان نصل ممیز ماهیش یلح ذکر نمودهآنچه برخی از اساتی  به
تراضی به احکام خایّة عقود معیّن نیز سخن تمامی نیسشا چه اینکه ع م پیروب از احکام 

ح اسش و من قاب مؤخر از تحقق ماهیش یلح اسش و امرب عقود معیّن مربو  به احکام یل
توان  قی  امر مق م یعنی ماهیش قرار گیردا دوم ع م ت عیش از که ذاتاب مؤخر اسش نمی

احکام عقود معیّن، یک امر انشایی نیسش تا طرنین بتوانن  آن را قص  یا انشا نماین ا آنچه 
ه گذار احکام خایلق نماین  که قانوندر اختیار طرنین اسش این اسش که موضوعی را خ



 111 |منصوری و همکاران  | صلح عقد و غیرمعیّن عقود نسبت در تأملی

 

نمای ا سوم این قی  به نرض یحش تندا در مواردب یادق عقود معیّن را بر آن بار نمی
کن  و اال در خارج از این قلمرو، اسش که یلح در مقام معامالت معیّن دیار نق  بازب می

 تقیی  تراضی به ع م حکومش قواع  خاص عقود معیّن معنایی ن اردا 
-پن ارن ، یلح را نیز یک عق  میرمعیّن میا نویسن گانی که عقود میرمعیّن را یلح می5

دانن ، در حالیکه اوالب قانون م نی به ت ع نقه، یریحاب عق  یلح را در زمرۀ عقود معیّن و 
در عرض آندا قرارداده اسشا ثانیاب عقود میرمعیّن که امروزه تحش عنوان عقود مشمول مادۀ 

توانن  آثارب را اناده نماین  که عق  یلح شون  در بعضی موارد نمیشناخته می قا ما 01
توان  مضمون و نتیجة بسیارب از عقود معیّن را نمای ؛ از جمله اینکه عق  یلح میاناده می

خوبی نشان که عقود میرمعیّن ناق  چنین قابلیتی هستن ؛ این امر بهتحقق بخش ، در حالی
عقود میرمعیّن و عق  یلح بر یک یار ان  اق کامل ن ارن ؛ چراکه اگر  دهن ۀ آن اسش که

اشته پوشانی دعق  یلح یک عق  میرمعیّن باش  بای  در تمام موارد با عقود میرمعیّن هم
 باش ا
توان یک عق  که ظاهراب میرمعیّن اسش را یلح دانسش که یا طرنین از ا تندا هناامی می3

نامه و امثال آن در انعقاد آن استفاده ه آن مانن  مصالحه یا سازشعنوان یلح و عناوین مشاب
قص   طور ضمنی برکرده باشن  و یا اوضاع و احوال و قرائن و به ای الح داللش سیاقی به

یورت هر تراضی و توانق خارج از عقود معیّن را  وقوع یلح گواهی ده ا در میر این
 بای  یک عق  میرمعیّن دانسشا 
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شماره  ،هاب حقوقینصلنامه دی گاه، «بر عقود معیّن )عق  یلح( دوبارهنااهی »پیک، سیامک، ره
 (ا0392) 38و  39

)تدران  شرکش سدامی  ،معامالت معوض؛ عقود تملیکی(، 0عقود معیّن ) دورۀکاتوزیان، نایر، 
 (ا 0393انتشار، 

 (ا0391، )تدران  کتابخانه گنج دان ، یلح؛ ها(، مشارکش5دورۀ عقود معیّن)کاتوزیان، نایر، 
واکاوب حقیقش عق  یلح و »منصورب، محم ، محم  مد ب الشریف، سی  محم یادق ط اط ائی، 

، دوره دهم، شماره م العات حقوقی دانشااه شیراز، «یلحمعیارهاب توییف عقود معیّن به 
 ا(0387)چدارم، 

 (ا0383، )قم  پژوهشااه حوزه و دانشااه، موضوع عق  و مورد معامله، اسماعیلاللدی، نعمش

 ب( عربي
، )قم  دنتر انتشارات 8، مجمع الفائ ۀ و ال رهان نی شرح إرشاد األذهان، ج محم اردبیلی، احم  بن 

 ا(0313جامعه م رسین حوزه علمیه قم، اسالمى 
 (ا0355، )قم  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، وسیلة النجاۀ، ،ابوالحسنایفدانى، سی  
 (ا 0309، )قم  أنوار الد ى، 0، جل  حاشیة کتاب المکاسب، محم حسینایفدانى، 

 (ا 0308شر الدادب، ، )قم  ن2، ج القواع  الفقدیةبن آقا بزر( موسوى،  حسنبجنوردى، سی  
، )قم  مجمع ال حوث العلمیة، 05، األنوار اللوامع نی شرح مفاتیح الشرائع، ج محم بحرانی، حسین بن 

 تا(ابی
 (ا0359، )قم  مکت ة ن ک، نقه المصار  و النقودبحرانی،محم  سن ، 
دنتر انتشارات ، )قم  50، ج الح ائق الناضرۀ نی أحکام العترۀ ال اهرۀ، احم بحرانی، یوسف بن 

 ا(0312اسالمى جامعه م رسین حوزه علمیه قم، 
 (ا0358، )تدران  انتشارات نرهنگ س ز، 53، ج جامع أحادیث الشیعة، ط اط ایى حسینبروجردى، آقا 

 (ا0303سی  جواد وداعى، کلمه التقوب، )قم  نشر 2امین، ج  محم ال ین، بصرب بحرانی، زین
 ا(ات، )بیروت  دار الکتاب العربی للنشر و التوزیع، بی2، ج الک یرالشرح بن ق امه، ع  الرحمن، 

، حاشیة مجمع الفائ ۀ و ال رهان، )قم  مؤسسة العالمة المج د اکملبد دانی، محم  باقر بن محم  
 ا(0307الوحی  ال د دانی ، 
 (ا0353، )قم  انتشارات شفق، وسیلة النجاۀبدجش،محم  تقى، 

اهلل تعالى نرجه(، ، )قم  مجمع اإلمام المد ب )عجل5، ج نداج الصالحینمت ریزى، جواد بن على، 
 (ا0351

 ما(ا 5102، )بیروت  منشورات الحل ی الحقوقیه، عق  الصلح، حسینالح یثی، خال  ع   
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 (ا0302ع، بیروت  دار الفکر لل  اعة والنشر والتوزی)، 9 ، جال ر المختار، الحصفکی
 (ا0301، )قم  مؤسسة دار التفسیر، 03، ج روۀ الوثقىمستمسک الع ، سی  محسن،حکیم
 تا(ابدمن، بی 55، )قم انتشارات ندج الفقاهة، سی  محسن ، حکیم

، )قم  دنتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه 5، جل  السرائرحلّى، ابن ادریس، محم  بن منصور، 
 (ا 0301م رسین، 

قم  دنتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه م رسین ، )5، ج المدذب ال ارع، احم  بن محم ، حلّى
  (ا0317حوزه علمیه، 

مقرر محم حسن ق یرب، )تدران  مؤسسه تنظیم و نشر آثار ، کتاب ال یعخمینى، امام سی  روح اللّه ، 
 تا(اامام خمینى، بی

 (ا0333علم، ، )قم  مؤسسه م  وعات دار ال0، جتحریر الوسیلة، امام سی  روح اللّه موسوى، خمینى
، )قم  دنتر انتشارات 5، امام سی  روح اللّه موسوى، تحریر الوسیلة مترجم  علی اسالمى، جخمینی

 (ا0352اسالمى وابسته به جامعه م رسین حوزه علمیه قم، 
، )قم  مؤسسه 3، ج جامع الم ارک نی شرح مختصر النانع، سی  احم  بن یوسف، خوانسارى

 (ا0312اسماعیلیان، 
 تا(انا، بیالحاشیة الثانیة على المکاسب، )بیرى، محم  امامى، خوانسا
 تا(ا، )قم  نشر الفقاهه، بی5،ج مص اح الفقاهة ، سی  ابو القاسم موسوى، خویى
 (ا0301، )قم  نشر م ینه العلم، 5، سی  ابوالقاسم موسوب ،منداج الصالحین،ج خویی

، )قم  دار الکتاب، م رسه امام یادق علیه 51و 02، ج نقه الصادق علیه السالمروحانی، سی  یادق، 
 (0305السالم، 

 تا(انا، بی، )بی5، ج منداج الصالحین روحانى، سی  یادق ، 
 تا(انا، بی، )قم  بیالمسائل المستح ثه، سی  یادق حسینی ، روحانی
 (ا0303، )قم  مؤسسة المنار، 09، جل  مدذب االحکام، سی  ع  االعلی، س زوارب
، )قم  دنتر انتشارات اسالمى جامعه م رسین حوزه علمیه 0، جل  کفایة األحکامارب، محم باقر، س زو

 (ا0353قم، 
، )بیروت  دار احیاء التراث 5، جل  2، جزء الوسیط نی شرح القانون الم نی، ع  الرزاق،  سندورب

 تا(االعربی، بی
 (ا0307دنتر حضرت آیة اهلل سیستانى، ، )قم  5، جل   منداج الصالحینسیستانى، سی  على حسینى، 
، )قم  دنتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه م رسین، 3ج  ال روس،شدی  اول، محم  بن مکى،  

 (ا0307
 (ا0303، )قم  مؤسسة المعار  اإلسالمیة، 3، ج ، مسالک األندامال ین بن علىشدی  ثانى، زین



 (1041پاییز  ) | 04شماره  | 11سال  |حقوق خصوصی  فصلنامه علمی پژوهش | 111

 

، )قم  کتابفروشى داورى، 3، ج یة نی شرح اللمعة ال مشقیةالروضة ال دال ین بن على،  شدی  ثانی، زین
 (ا0301
 (ا0399، )تدران  انتشارات مج ، تشکیل قراردادها و تعد ات، مد ب، شدی ب

، )قم  کناره جدانى بزرگ اشش شیو اعظم انصارى، 3، ج کتاب المکاسبشیو انصارب، مرتضى، 
 (ا0302

، )قم  جامعه م رسین حوزه علمیه 3، ج یحضره الفقیه من الشیو ی وق، محمّ  بن على بن بابویه، 
 (ا0303قم، 

، )قم  دنتر انتشارات اسالمى جامعه م رسین حوزه علمیه 3، جالخال شیو طوسى، محم  بن حسن،  
 ( 0317قم، 

ه 0397، )تدران  المکت ة المرتضویة، 5، ج الم سو  نی نقه اإلمامیةشیو طوسى، محم  بن حسن، 
 ق(ا 

 (ا0317، )تدران  دارالکتب اإلسالمیة، 1، ج تدذیب األحکام، محم  بن حسن،  شیو طوسى
 (ا0317، )تدران  دارالکتب اإلسالمیة، 2ج  ،الکانیکلینى، ابو جعفر، محم  بن یعقوب،  شیو
 (ا0301، )قم  دارالقرآن الکریم، 0، ج ه ایة الع ادگلپایاانى، ل ف اهلل،  یانی

 (ا0351، )بیروت  دار األضواء لل  اعة و النشر و التوزیع، 2، ج فقهما وراء الی ر، سی  محم ،  
، )بیروت  دار الدادب، 5، ج مایة المرام نی شرح شرائع اإلسالمییمرى، مفلح بن حسن )حسین(،  

 (ا 0351
 تا(اال یش علیدم السالم، بی، )قم  مؤسسه آلکتاب المناهلط اط ایی حائرب، سی  محم  مجاه ، 

، ج لمؤمنینح یقة ا -الشرح الصغیر نی شرح مختصر النانع حائرب، سی  على بن محم  ،  ط اط ایى
  (ا0318اهلل مرعشى نجفى، ، )قم  انتشارات کتابخانه آیة5

، )قم  مؤسسه آل ال یش علیدم السالم، 8و  9حائرب، سی  على بن محم ، ریاض المسائل، ج  ط اط ایى
 اق( ه 0309

 (ا0351، )قم  منشورات قلم الشرق، 8، ج  انی منداج الصالحینمط اط ایی ، سی  تقى، 
، )مشد   مجمع ال حوث 0، ج المؤتلف من المختلف بین أئمة السلفط رسى، نضل بن حسن،  

 (ا0301اإلسالمیة، 
، )قم  جامعه م رسین حوزه 07، ج مفتاح الکرامة نی شرح قواع  العالّمةعاملى، سی  جواد بن محم ، 

 (ا0308علمیه قم، 
، )قم  مؤسسه آل 01، ج تذکرۀ الفقداحلی، حسن بن یوسف بن م در اس ى، عالمه حلی،  عالمه

 اق( ه 0303ال یش علیدم السالم، 
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، )قم  5، ج قواع  األحکام نی معرنة الحالل و الحرامحسن بن یوسف بن م در اس ى، حلی،  عالمه
 (ا0303دنتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه م رسین، 

 تا(انا، بی، )بی5، ج  منداج الصالحین نیاض، محم  اسحاق،
 (ا0318، پاکستان  المکت ة الح ی یة)، 1 ، جب ائع الصنائع، ابی بکر، الکاشانی

، )قم  انتشارات کتابخانه آیة اهلل مرعشى نجفى، 3، ج مفاتیح الشرائعکاشانى، نیض، محم  محسن، 
 تا(ابی
، )نجف  المکت ة المرتضویة، 5، قسم 5، جل  تحریر المجلةبن على، الغ اء، محم  حسین  کاشف
 ه ق(ا 0328

، )قم  مؤسسه آل ال یش علیدم السالم، 2، ج جامع المقای  نی شرح القواع کرکى، على بن حسین، 
 (ا0303

 (ا0303، )قم  دار القرآن الکریم، 0، ج ه ایة الع ادگلپایاانی، سی  محم رضا موسوى، 
، )قم  مؤسسه اسماعیلیان، 5، ج شرائع اإلسالم نی مسائل الحالل و الحرامجعفر بن حسن، حلی،  محقق

 (ا0319
، )قم  انتشارات کتابخانه آیة اهلل مرعشى 5، ج منداج المؤمنیننجفى، سی  شداب ال ین،  مرعشى

 (ا0311نجفى، 
 رسین سته به جامعه م، )قم  دنتر انتشارات اسالمى وابنقه المعامالت، سی  محم  کاظم،  مص فوى

 (ا0353حوزه علمیه قم، 
 تا(ا، )قم  ح یب، بی0، ج حاشیة المظفر على المکاسبمظفر، محم  رضا، 
 (ا0350، )قم  مؤسسه انصاریان، 3، ج نقه اإلمام الصادق علیه السالممغنیه، محم  جواد، 

ب علیه ة اإلمام علی بن أبی طال، )قم  انتشارات م رسأنوار الفقاهة؛ کتاب ال یعشیرازب، نایر،  مکارم
 ق(ا ه 0352السالم، 
 (ا0308، )قم  نشر الدادب، 2، ج القواع  الفقدیةبجنوردى، سی  حسن،   موسوب
، )تدران  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام 5، ج مستن  تحریر الوسیلة، خمینى، سی  مص فى موسوب

 (ا0309خمینى، 
، )تدران  مؤسسه کیدان، 3، ج ع الشتات نی أجوبة السؤاالتجاممیرزاى قمّى، ابو القاسم گیالنی، 

 (ا0303
 ه ق(ا0373، )تدران  المکت ة المحم یة، 0منیة ال الب نی حاشیة المکاسب، ج  ، محم حسین،نایینی
قم  دنتر انتشارات اسالمى جامعه م رسین حوزه علمیه ) ،0 ، جالمکاسب و ال یع  ، محم حسین،نائینى
 (ا0303، قم

 اق( ه 0355ی، محم  بن احم ، مشارق األحکام، )قم  کناره نراقیین مال مد ى و مال احم ، نراق
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، )بیروت  دار إحیاء التراث العربی، 51، ج جواهر الکالم نی شرح شرائع اإلسالمنجفی، محم حسن، 
  اق( ه 0313

 (ا0357، )نجف  دنتر حضرت آیة اهلل نجفى، بحوث نقدیة معایرۀنجفى، بشیر حسین، 
 (ا0359، )قم  م رسه امام باقر علیه السالم، 3، ج  منداج الصالحینوحی  خراسانى، حسین، 

 (ا0350، )قم  مؤسسه اسماعیلیان، 0، ج حاشیة المکاسبیزدى، سی  محم کاظم ط اط ایى، 
، )بیروت  مؤسسه االعلمی للم  وعات، 5، ج العروه الوثقییزدب ط اط ایی، سی  محم کاظم، 

 ها ق(ا 0318بیروت، 

 پ( فرانسوی
Code Civil Français  

De Page, Philippe, Sindic, Barbara, Marr Coralie (2007), Droit des Contrats, 

Anthemis 

Philippe MALAURIE, Laurent AYNÈS et Pierre-Yves GAUTIER, (2009) 

Les contrats spéciaux, Paris : Defrénois. 
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