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چکیده

نیـشرط در ااریخانیدارد. جریاژهیوگاهیعقود در فقه و حقوق اسالم جانیتراز مهمیکیعقد صلح به عنوان 
واقـع شـده اسـت. هیـامامهانیفقدیصلح به نزاع حاصل از معامالت، مورد تردیبخشانیپاتیعقد با توجه به خاص

را در اریـخانیـاسـت، جریشده و لزوم آن حکمـعیررفع نزاع در معامالت تشیاستدالل که صلح برانیبا اشانیا
چـون یبه نقد ادلـه مانعـان پرداختـه و در پرتـو اصـولیلیتحلیکردیپژوهش با رونیااند. عقد صلح ممنوع دانسته

.کندیمتیشرط در صلح حمااریخانیاراده در عقود، از جرتیحاکم

اراده.تیاصل حاکم-شرطاریخ-صلح: هاکلیدواژه

.١٤/٠٦/١٣٩٤؛ تاریخ تصویب نهایی: ٢٥/١١/١٣٩٢تاریخ وصول: *. 
نویسنده مسئول. ١
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مقدمه

. در فقه امامیه پاره ای از یکی از عقود معین که در فقه و حقوق مورد بحث قرار گرفته، عقد صلح است
اند که در صلح همیشه فکر پرهیز از نزاع طرفین وجود دارد و برای رسیدن به همـین هـدف نویسندگان گفته

اند، صلح عقدی است که برای رفع نزاع تشریع شده است (شهید شود. بنا بر آن چه که فقها گفتهتراضی می
عریف به اعتقاد بسیاری از فقیهـان، تنهـا بیـان کننـده حکمـت ). اما این ت۸۳/ ۲۱؛ بحرانی،۲۵۹/ ۴ثانی، 

). بـر ایـن اسـاس، ۸۵/ ۲۱؛ بحرانـی،۱۰/ ۵(موسـوی بجنـوردی، تشریع عقد صـلح اسـت نـه عّلـت آن 
مشروعیت عقد صلح، منحصر به مواردی نیست که نزاعی رخ داده یا اختالفی وجود داشته باشد، بلکه عقد 

نار سایر عقود، مشروعیت و اعتبار دارد. توجه به همین نکته باعث توسعه صلح به عنوان عقدی مستقل در ک
۷۵۲در مفهوم صلح گردیده است. قانون مدنی نیز همین مفهوم گسترده از صلح را پذیرفته است و در مـاده 

دارد: صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود یا جلـوگیری از تنـازع احتمـالی یـا در مـورد اعالم می
عامله و غیر آن واقع شود.م

صلح عقـدی شـرعی اسـت بـرای تراضـی و تسـالم بـین دو «گوید: در تعریف صلح میخوئیمحقق 
ها به صورت مجـانی یـا معـّوض و صـلح شخص در تملیک منفعت یا عین یا اسقاط دین یا حق یا غیر این

را داشـته باشـد، پـس صـلح، کند هر چند که فایده آن عقدعقدی مستقل است و به سایر عقود، رجوع نمی
فایده بیع را خواهد داشت اگر که صلح بر عین به عوض باشد و فایده هبه را خواهد داشت اگر که صـلح بـر 
عین بالعوض باشد و فایده اجاره خواهد داشت اگر که بر منفعت به عـوض باشـد و فایـده ابـراء را خواهـد 

).١٩٢/ ٢نهاج الصالحین، ، مخوئی» (داشت اگر که بر اسقاط حق یا دین باشد.
شیخ انصاری عقود را به سه قسم تقسیم کرده اول: آنچه که عدم دخول خیار در آن اتفاقی اسـت ماننـد 
نکاح دوم آنچه دخول خیار در آن اتفاقی است مانند بیع سوم آنچه که اختالفی است ماننـد وقـف و صـلح. 

ل خیـار شـرط، شـمرده اسـت ظـاهرًا غلـط در را از موارد عدم خالف در دخو» صلح«اینکه شیخ انصاری 
داند پـس ظـاهرًا در قسـم اول کلمـه را از موارد اختالفی مینسخه کتاب است چون که وی در قسم ثانی آن

).٤٥٠/ ٣زائد است (شهیدی، صلح
توان عقد صلح را به دو قسمت تقسیم کرد:بر این اساس می

د فایده ایقاع است مانند صلح بر عتق و ابراء (صلح بـر دهد و مفیاول: آنجا که صلح نتیجه ایقاع را می
اسقاط حق یا دین)

دهد مانند صلح بر نقل عین به ازاء مال معین که مفید بیـع دوم: آنجا که صلح نتیجه یکی از عقود را می
است و غیره.
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اقوال فقها در مورد جریان خیار شرط در صلح

چهار نظریه مشهور در این زمینه موجود است:
یان خیار شرط به صورت مطلق-١ جر

از جمله مواردی که در جریان خیار شـرط در آن اخـتالف اسـت «گوید: شیخ انصاری در مکاسب می
صلح است، و ظاهر مصرح از کالم برخی مانند عالمه در تذکره، دخول خیار شـرط در صـلح بـه صـورت 

برخـی همـین قـول را متعـّین ١»ت.مطلق است بلکه مهذب البارع بـر ایـن امـر ادعـای اجمـاع کـرده اسـ
٢اند.دانسته

هـا خـواهیم این قول مورد حمایت عمومات شروط است و موانع ذکر شده بـرای ایـن قـول (کـه بـه آن
پرداخت قابل نقد و رد است) و آنچه مقتضی تحقیق است این است که خیار شرط مطلقًا در صـلح جـاری 

ی منع از جریان خیار شرط وجود ندارد و عموم ادلـه نفـوذ است، چون که در اینجا هیچ نص یا اعتباری برا
شرط و لزوم وفاء به آن بدون مانع است، و صلح عقدی است که متضمن دو التزام متقابل است و مـانعی از 

).١٤٨/ ٢تقی،خوئی، محمدجریان خیار شرط در صلح نیست (
یان خیار شرط به صورت مطلق-٢ عدم جر

اهر مبسوط مانند کتاب خالف عدم دخول خیار به صورت مطلق است و و ظ«گوید: شیخ انصاری می
/ ٥(انصـاری،.» دور از حقیقـت نیسـتاند که قائل شدهدر تحریر و جامع المقاصد و غایة المرام، تفصیل 

در صـلح آیـا بایـد «اند: ). حتی برخی بدون توجه به عمومات، خیار شرط در صـلح را فاسـد دانسـته١٥٠
ن جایی که فایده آن ابراء است که خیار شرط در آن جایز نیست و میان جایی که فایده آن تفاوت گذاشت میا

نفسـه عقـد نیسـت پـس مجـالی بـرای گوییم: اگر بگوییم که صلح فیغیر از ابراء است و جایز است؟ می
دخول یا عدم دخول خیار شرط در آن نیست، اما اگر بگوییم که صلح فی نفسه عقد است در ایـن صـورت

آید. اما از آنجا که عموم وجوب وفاء مجالی برای تمسک به اجماع نیست چون که اجماع معتبر بدست نمی
(قمـی » مقتضی لزوم است پس شرط خیار مخالف تمسک کتاب است. پس چنـین شـرطی فاسـد اسـت.

).١٧٨-١٦٨/ ٤بایی،طباط

کند: و مّما ذکرنا فی اإلیقاع یمکـن أن یمنـع دخـول الخیـار فیمـا تضـّمن شرط در صلح را چنین مطرح میشیخ انصاری اصل بحث خیار-١
دخله خیـار اإلیقاع و لو کان عقدًا، کالصلح المفید فائدة اإلبراء، کما فی التحریر و جامع المقاصد و فی غایة المرام: أّن الصلح إن وقع معاوضةً 

ّمة مع جهالته أو علی إسقاط الدعوی قبل ثبوتها لم یدخله؛ ألّن مشروعیته لقطع المنازعة فقـط، و اشـتراط الخیـار الشرط، و إن وقع عّما فی الذ
).۱۵۱/ ۵ی،غیر الزٍم انتهی. (انصارلعود الخصومة ینافی مشروعیَته، و کّل شرٍط ینافی مشروعیة العقد 

مقابل التفصـیل » مطلقاً «عة کالعالمة فی التذکرة، دخول الخیار فیه مطلقًا) (الصلح فان الظاهر) عند المصنف (المصرح به فی کالم جما-٢
ة و اآلتی بین اقسام الصلح (بل عن المهذب البارع فی باب الصلح: االجماع علی دخوله فیه بقول مطلق) و هذا القول هو المتعین الطالق االدل

).۳۲/ ۱۲یرازی،عدم محذور فیه. (حسینی ش
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بلکه کسی که به این قول تصریح کرده نقد: وجهی که بتوان بر آن اعتماد کرد برای این وجه وجود ندارد 

باشد وجود ندارد.
خوئیتفصیل محقق -٣

گویـد: اگـر با تفصیل میان صلح در مقام قطع خصومت و صلح در مقام اسقاط دعـا میخوئیمحقق 
صلح برای قطع خصومت باشد اشکالی در جعل خیـار در آن نیسـت و مرجـع خیـار در آن تقییـد منشـأ و 

خ است (یعنی منشأ تا زمانی است که فسخ نشده باشد) و واضـح اسـت کـه اشـکالی تحدید آن به عدم فس
نیست در اینکه قطع خصومت تا زمان خاصی باشد؛ و اگر صلح برای اسقاط دعوا باشد مانند ابراء خواهـد 
بود و اگر مدعی حق خود را با مصالحه اسقاط کند این صلح مانند ابراء خواهد بود. بنـابراین جعـل خیـار، 
منافی مقتضی صلح خواهد بود، چون که معنای اسقاط، عدم بقای حق مدعی بر مدعی علیه است در آنچه 

گـردد و اش باز نمیکه ادعا کرده است و این حق را ساقط کرده است و شیء بعد از سقوطش به حالت اولیه
اط توقیـت در آن منـافی است تا ابد. پس اشـتر» من علیه الحق«حاصل اینکه معنی سقوط و ابراء، فراغ ذمه 

/ ٦، مصباح الفقاهه، خوئیابدی بودن است پس در صورت اشتراط توقیت دیگر ابراء و اسقاط نخواهد بود (
٢٨٧.(

تفصیل میان صلح مفید معاوضه و صلح مفید قطع منازعه-٤
ایی تفصیل میان جایی که صلح در مقام عقود معهود است و مفید معاوضه میان طرفین است و میان ج

این تفصیل نیز مورد نقـد که فقط برای قطع منازعه است که در اولی جاری است و در دومی جاری نیست:
شود.است که در ادامه بررسی می

ادله مانعین جریان خیار در صلح
دانیم در ای ذکر شـود: مـیقبل از بررسی ادله مانعین جریان خیار شرط در صلح، مناسب است مقدمه

ین، قواعد عمومی قراردادها حاکم است و اصل لزوم به عنوان یکی از قواعد عمومی قراردادها مورد عقود مع
شود به این معنا که در موردی که صلح در مقام واقعی خود به کار رود و دعوایی را به در صلح نیز جاری می

بـل فسـخ نیسـت. گمان عقدی الزم است که جز در مورد تخلف شرط یا شـرط خیـار، قاپایان برساند، بی
خ شود مگر با اتفاق هر دو طرف بـر فسـصلح الزم از طرفین است و باطل نمی«گوید: عالمه در قواعد می

).١٧٢/ ٢(عالمه حلی،» آن
صلح با استکمال شرایط آن الزم الطرفین است مگر اینکه اتفاق بر فسـخ آن «گوید: صاحب شرایع می
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و ٤و شـهید ثـانی در مسـالک٣ران مثـل شـهید اول در دروس). کما اینکه دیگ٩٩/ ٢،(محقق حلی» کنند

اند.نیز چنین گفته٥نجفی در جواهر الکالم
صلحی که در مورد تنازع یا مبتنـی بـر تسـامح باشـد قـاطع بـین «ق.م بر همین مبنا است: ٧٦١ماده 

رت تخلف شرط تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعای غبن باشد، مگر در صوطرفین است و هیچ یک نمی
»یا اشتراط خیار.

ای که گذشت روشن است که صلح به عنوان یکی از مصادیق عقـود معـین: اوًال عقـدی الزم با مقدمه
است، ثانیًا فسخ آن ممکن نیست مگر در موارد خاص از جمله با خیار شرط. با این حال بسیاری از فقها در 

اند. اهم استدالل مانعین به شرح ذیل است:تناد کردهمقام منع از جریان خیار شرط در صلح به وجوهی اس
دلیل اول: صلح مفید قطع منازعه است و خیار منافی آن

داننـد لـذا های مانعین این است که فلسفه تشریع صلح را قطـع منازعـه میترین استداللیکی از مهم
صـلح «کنـد: نقـل می٦المرامدانند. شیخ انصاری در مکاسب از غایة وجود خیار را منافی این حکمت می

شود اما اگر به آنچه در ذمه است واقع شـود یـا اگر به صورت معاوضه واقع شود خیار شرط در آن داخل می
شود، چون که مشروعیت آن برای قطع بر اسقاط دعوا قبل از ثبوت آن واقع شود خیار شرط در آن داخل نمی

منافی مشروعیت صلح است و هر شرطی کـه منـافی منازعه است و اشتراط خیار برای بازگشت خصومت،
انـد: . شـبیه همـین کـالم را دیگـران نیـز گفته٧)١٥٠/ ٥(انصـاری،» مشروعیت عقد باشد، غیر الزم است

کنـد امـا محکی از تذکره دخول خیار شرط در صلح است مطلقًا و مهذب البارع بـر آن ادعـای اجمـاع می
در صلح است و تحریر تفصیل داده بین جایی که صلح متعلق محکی از مبسوط و خالف عدم دخول خیار 

نکار. (شهید اول،طرفیه ال ینفسخ، إّال بالتقایل أو ظهور االستحقاق فی أحد العوضین، و ال یکون طلبه إقرارًا لصّحته مع اإلالصلح الزم من -٣
۳ /۳۲۹.(
مـن » اّتفاقهمـا علـی فسـخه«بمعنی دخول اإلقالة فیه کما تدخل فی البیع. فإذا اّتفقا علی التقایل و أوقعا صیغته انفسـخ. فـإطالق اسـتثناء -٤
ق علیـه محمول علی ما ذکرناه، ال أّنهما إذا اّتفقا علیه صار العقد جائزا، بل فی قّوته، حیث إّن أمره بیدهما، کما أّن البیع الـالزم ال یطلـ» لزومه«

).۲۶۴/ ۴قایل. (شهید ثانی،اسم الجواز باّتفاقهما علی الت
و » َأْوُفـوا«برأسه الزم من الطرفین مع استکمال شرائطه بال خـالف، لعمـوم و کیف کان فهو أی عقد الصلح بناء علی ما قلناه من کونه أصال -٥

ء ملحق به علی قول الشیخ الجواز فی بعض موارده، کما إذا کـان فـرع العاریـة أو غیره من أدلة اللزوم آلتی سمعتها فی غیره من العقود نعم یجی
د فائدته، أما علی المختار فلیس إال علی اللزوم، إال أن یتفقا علی فسـخه باإلقالـة الهبة علی بعض الوجوه، بناء علی أن مراده لحوقه حکم ما أفا

).٢١٩/ ٢٦، جواهرصاحب الشامل دلیلها له و لغیره، کما عرفته هناک و الله العالم. (
جهالته أو علی إسقاط الـدعوی، و هو ثابت فی البیع و اإلجارة و الصلح ان وقع معاوضة دخله خیار الشرط، و ان وقع علی ما فی الذمم مع-٦

قبل ثبوتها لم یثبت فیه خیار الشرط، ألن مشروعیته لقطع المنازعة فقط و اشتراط الخیار لعود الخصومة ینـافی مشـروعیته، و کـل شـرط ینـافی
).۴۴/ ۲قد غیر جائز (صیمری،مشروعیة الع

ه در محکی غایه المرام آمده است غیر صحیح است چونکه صلح اگر فقط گوید: و آنچه کمحقق اصفهانی در نقد این کالم غایه المرام می-٧
در خصوص مورد مخامصه صحیح باشد پس صلح در غیر موارد دعوا و مخاصمه صحیح نخواهد بود پس دیگر نوبـت بـه شـرط خیـار در آن 

).٢٢٢/ ٤اصفهانی،اهد بود (رسد و اگر در غیر مورد دعوا و مخاصمه هم صحیح باشد پس منافی خیار شرط نخونمی
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به معاوضه باشد که در آن خیار شرط داخل است و بین جایی که صلح متعلق به دعـوا قبـل از ثبـوت دعـوا 

شـود چـون کـه در ایـن است یا موضوع آن در ذمه است که در این صورت خیار شرط در صلح داخـل نمی
شود چون که صلح برای رفع تشاجر و دعاوی تشریع شده است و میموارد خیار شرط موجب نقض غرض 

دخول خیار منافی این حکمت صلح است و اما صلح بر آنچه که در ذمه است در این صورت فسـخ سـببی 
آید، و این شبیه شرط نتیجه است و ایـن تفصـیل شود پس حصول شیء بال سبب الزم میبرای رفع ابراء می

ار شرط در قسم اول واضح است چون اصل در جمیع عقـود معاوضـی اقتضـای قوی است و اما دخول خی
).٣٧٩الله،دخول خیار شرط دارد (رشتی، حبیب

توان گفت: اوًال همیشه صلح در مقام رفع مشاجره و خصـومت نیسـت و در نقد استدالل فوق مینقد: 
ست. ثانیًا اساس استدالل اشکال همانگونه که در ابتدا گفتیم صلح ابتدایی به صورت معاوضه نیز صحیح ا

دارد چون که مقتضای این کالم شیخ انصاری، عدم دخول خیار شرط در بیع و سایر معاوضات است چـون 
توان گفت مشروعیت بیع نیز برای تملیک و تملک است مثًال، و اشـتراط خیـار بـرای عـود ملـک بـه که می

است و فرقی میان صلح و بیع از این جهت (خیـار مالک اول منافی تملیک است. این استدالل جزمًا باطل
).٤٥١/ ٣(شهیدی،» ر عمومات.شرط) نیست و أقوی دخول خیار شرط در صلح است به خاط

تحقیق این اسـت کـه خیـار شـرط در صـلح «نگارد: محقق یزدی در پاسخ به شیخ انصاری چنین می
منازعه تشـریع شـده اسـت مقتضـی منـع یابد به خاطر عدم مانع و صرف اینکه صلح برای قطع جریان می

).٣٣/ ٢(یزدی،» واهد آمد.نیست وگرنه این استدالل شما در صلح بر معاوضه نیز خ
اند نه منافی مقتضای ذات صلح برخی نیز اشتراط خیار در صلح را منافی مقتضای اطالق صلح دانسته

گر به عنـوان اشـکال اصـلی جلـوه). در کالم شیخ انصاری و محقق رشتی آنچه ۳۲/ ۱۲رازی، (حسینی شی
شود یا اینکه اگر صلح بـر آنچـه کـه در ذمـه است این است که اشتراط خیار موجب بازگشت خصومت می

آیـد. شود پس حصـول شـیء بـال سـبب الزم میاست، باشد در این صورت فسخ سببی برای رفع ابراء می
ر شرط در صلح، از مـوارد اختالفـی اسـت، جریان خیا«اند: برخی محققین به این اشکال چنین پاسخ داده

اند که صلح اگر به ابراء دین یا اسقاط دعوا قبل از ثبوت دعوا، تعلق بگیرد، خیار شـرط برخی اصحاب گفته
شود؛ و اگر صلح به مبادله و معاوضه تعلق گیرد شرط خیار در آن جایز است، امـا ظـاهر، در آن داخل نمی

نا بر جواز اقاله در آن و اینکه صـلح از عقـود اسـت و بایـد دانسـت کـه جواز اشتراط خیار در صلح است ب
بازگشت (عود) دین به ذمه بعد از سقوط آن یا بازگشت حق دعوا بعد از سقوط آن به این اعتبار که بازگشـت 

به بعد).۱۵۱/ ۴(تبریزی،» ت چیز ممکنی است.(عود)، اعتباری اس
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کبـری مـذکور «انصاری به کالم صیمری تعلیق زده که: شیخ تعلیقة شیخ انصاری بر کالم صیمری: 

).١٥٠/ ٥(انصاری،» ایقاعات گفتیم.گردد به آنچه که ما در وجه منع خیار دردر کالم وی باز می
دلیل اینکه شـیخ انصـاری گفتـه کبـری «گوید: محقق اصفهانی در توضیح این کالم شیخ انصاری می

گردد وجهش این اسـت کـه اگـر شـرط خیـار منـافی اری باز میمذکور در کالم صیمری به کالم شیخ انص
عقدی باشد نشانگر این است که لزوم در آن الزم غیر مفارق آن عقد است و مرجع عـدم مشـروعیت فسـخ 

).٢٢٣/ ٤(اصفهانی،» نیست.چیزی جز این
محقق اصفهانی سپس بـه شـیخ اشکال محقق اصفهانی بر تعلیق شیخ انصاری به کالم صیمری: 

گردد یعنی به اینکه اشتراط کند که کبرای کالم غایة المرام به کالم شیخ انصاری باز نمینصاری اشکال میا
گردد بلکه کالم غایة المرام به خیار در صلح منافی حکم شارع است و لزوم صلح غیر مفارق است، باز نمی

این جهت که جمع میان مسالمه و گردد که خیار شرط منافی حقیقت عقد و مقتضای آن است به این باز می
اسقاط دعوا و میان ابقاء دعوا، عاقالنه نیست.

گـردد تحقیق این است که کالم صیمری به کالم شیخ باز نمی«گوید: محقق اصفهانی در این زمینه می
چون که صلح اگر برای آن غایت مذکور باشد در این صورت شرط خیار منافی حقیقت صلح خواهد بود نه 

طر اینکه لزوم صلح حکم غیر مفارق است. و اگر فرض شود که صلح محکوم به لزوم نیسـت در ایـن به خا
صورت باز هم شرط خیار منافی حقیقت صلح خواهد بود. بلکه قصد جدی به اسقاط دعوا و ابقـاء آن (بـا 

).و(هم» بود که از عاقل محال است.جعل خیار) قصد متنافی خواهد
خود اشکال دیگری است بر جریان خیـار شـرط در صـلح، چـرا کـه ایشـان این کالم محقق اصفهانی 

قصد جدی به اسقاط دعوا و ابقاء آن (با جعل خیار) قصد متنافی خواهد بود که از عاقل، محـال «فرمودند: 
»است.

توان گفت: اشتراط خیار با قصد جدی در اسقاط دعـوا، منافـاتی در پاسخ به کالم محقق اصفهانی می
شود چون که معنـای اعتبار این دو (یعنی خیار و اسقاط دعوا) با یکدیگر قصد متنافی محسوب نمیندارد و

اشتراط خیار ابقاء دعوا بر حال فعلی خودش نیست و معنای اشتراط خیـار ملـک حـق ابطـال آنچـه از وی 
ه ابقـاء دعـوا منـافی باشد و این غیر از ابقاء دعوا فعًال اسـت (چـون کـصادر شده از اسقاط و ابراء و... می

اسقاط دعوا با صلح است) وگرنه اگر این چنین باشد در تمام مـوارد اشـتراط خیـار در عقـود و غیـر آن وارد 
خواهد شد، و مثًال اشتراط خیار در بیع، دو قصد متنافی خواهد بود، چرا که مدلول بیع بنا بـر بیـان محقـق 

خود مالک خواهد شد، مسلم است که امر در بیـع چنـین اصفهانی، تملیک مال به غیر با ابقاء آن در ملک 
را ابطال کند و هر مـالی شود نهایت اینکه صاحب شرط حق دارد آننیست و نقل و تملیک با بیع محقق می
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کننـد و شود: اسـقاط و ابـراء، قبـول ابطـال و رفـع نمیاش باز گرداند. حتی گاهی گفته میرا به مالک قبلی

راغ ذمه، نیاز به دلیل دارد و شرط، صالحیت دلیل و سبب بودی بر اشتغال ذمه را ندارد. اشتغال ذّمه بعد از ف
اما این گفته اجنبی از این مقام است چرا که عدم صالحیت شرط برای دلیل واقع شدن برای اشتغال ذّمه بعد 

دیگـری ت چیـز نفسه به خاطر اینکه قصد متنـافی اسـاز فراغ، چیزی است و عدم تعّقل چنین اشتراطی فی
).١٥٢/ ٢،محمدتقی، خوئیاست (

محقق ایروانی بنا بر تفسیر کبرای مـذکور بـه شـرط تحلیل محقق ایروانی از کالم محقق اصفهانی: 
این هم ممنوع است، چون که غـرض از ماننـد تشـریع نکـاح حفـظ نسـل «گوید: منافی حقیقت عقد، می

ض (یعنی حفظ نسل انسان) اسـت، باطـل نیسـت و انسان است و شرط عدم وطی با اینکه مخالف این غر
» بر بطالن آن نیسـت.مخالفت مقتضی عقد نیست. بنابراین شرط منافی غرض از چیزهایی است که دلیلی 

).٢٧/ ٢(ایروانی،
اند نقاطی دارد که قابل توقف و تأمل است. اما آنچه در غایـة المـرام همه اقوالی که این افراد گفتهنقد:

ر مورد آن باید گفت که عقد صلح بـه جمیـع اقسـامش و اخـتالف مـدالیل آن عقـد واحـد و گفته است؛ د
گونه نیست که در مورد قطع منازعه و حقیقت واحدی است که مفید تراضی و تسالم بر متعلق آن است و این

ر رفع خصومت یک حقیقتی داشته باشد که با جایی که صلح مفید معاوضه یا اذن است تفاوت کند. پـس د
بلکه یک حقیت واحد است). بنابراین وجهـی واقع صلح عقد مختلفی نیست که اسم واحدی داشته باشد (

ندارد که هدف و غایت را در برخی افراد و مصادیق صلح دخیل در حقیقت و مفهوم صـلح بـدانیم و لـو بـا 
کند. به عبارت دیگر قطـع قیاس به آن مصداق، همانا حقیقت عقد با قیاس به مصادیق و افرادش، تغییر نمی

شود و شاهد اینکه فقها اتفاق دارند بـر عـدم اعتبـار د صلح حاصل میمنازعه غایتی است که در برخی موار
سابقه نزاع و خصومت در تحقق صلح پس وجهی برای اعتبار آن در مشروعیت صلح و اخذ آن در مفهوم و 

به بعد).١٥١/ ٢، محمدتقی، خوئیحقیقت صلح نیست (
ی عقد دو مالک مختلف هسـتند حاصل اینکه این دو مالک یعنی مخالفت با شرع و مخالفت با مقتض

و وجهی برای ارجاع یکی به دیگری نیست.
اما آنچه که محقق ایروانی گفته است، کالم وجیـه و قابـل قبـولی اسـت کـه بـا اصـل حاکمیـت اراده 

غرض از ماننـد «سازگارتر است تنها اشکال کالم محقق ایروانی این است که استشهاد کرده به نکاح و گفته 
ن است و شرط عدم وطی با اینکه مخالف این غرض است باطل نیست و مخالف مقتضی نکاح حفظ انسا

). چرا که مراد در غایة المرام ٢٧/ ٢(ایروانی،» لی بر بطالن آن نیست.عقد نیست و شرط منافی غرض را دلی
بنـا بـر » غـرض«معنی محدود آن که مساوی حکمت است، نیست بلکـه مـراد وی از » غرض«از تعبیر به 
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باشد. بنابراین وجهی ئن و شواهد، حقیقت عقد و واقع عقد و آنچه که عقد برای آن انشاء شده است، میقرا

شرط منافی غرض، از چیزهایی است که دلیلی بـر آن اقامـه نشـده «برای این کالم محقق ایروانی که گفت 
را که حفظ نـوع جـزء ، نیست. کما اینکه وجهی برای قیاس این مقام (صلح) به نکاح وجود ندارد چ»است

ای است که نوعًا در نکاح محقق حقیقت نکاح نیست و علت منحصره نکاح نیست. و همانا حکمت نوعیه
شود بدون اینکه تخلف از این حکمت نوعیه، باعث خروج نکاح از حقیقت خودش شود. پس این کجا می

و صلح که حقیقتش رفع خصومت و نزاع است کجا؟
رسـد امـا نی هر چند که با قیاس به تفسیر عبارت غایة المرام، وجیه به نظر میاین مالحظه محقق ایروا

آن چیزی است » غرض«جمود کرد و همانا مراد غایة المرام از » غرض«شکی نیست که نباید به حاّق لفظ 
ح ار در صـلکه عقد به خاطر آن انشاء شده است و این به معنای تغییر در نتیجه و التزام بـه عـدم ثبـوت خیـ

).١٥١/ ٢،محمدتقی، خوئینیست (
شود با مثـال نکـاح نقـض بنابراین اگر بپذیریم که آنچه گفته شد یعنی خیار موجب دو قصد متنافی می

چون که حفظ نوع حقیقت نکاح و قوام آن نیست، اما با بیـع و –کما اینکه واقع حال چنین است –شود نمی
به عوض است و مبادله مال به مال حقیقت بیع است پس در شود چرا که بیع تملیک مالمانند آن نقض می

این صورت چگونه اشتراط رفع ید از آن و ابطال آن ممنوع خواهد بود؟ پس اگر اشتراط خیار در صلح منافی 
تملیک –باشد پس از اشتراط خیار در بیع نیز منافی مقتضای بیع –رفع نزاع و خصومت است -مقتضای آن 

خواهد بود.–ای مال است مال به غیر در از
بنابراین از دید برخی فقها رفع خصومت و نزاع جزء حقیقت و قوام صلح است، اما واقع چنین نیست و 
صلح فقط در برخی موارد برای رفع خصومت و نزاع است. همانا حقیقت صلح تراضی و تسالم بـر چیـزی 

صلح نیست (کما اینکه در کـالم شـرایع و است بنابراین جعل خیار در صلح منافی مقتضا و قوام و حقیقت
).٢١٠/ ٢٦، جواهرصاحب ؛ ٢٥٩/ ٤جواهر گذشت) (شهید ثانی، 

به نظر نگارنده حاصل کاوش در این اشکال و نقدهای آن این است که تفصیل در عقد صـلح از حیـث 
است و قـول بـه قبول یا عدم قبول خیار میان آنجا که متضمن معاوضه است و میان جایی که برای قطع نزاع

قبول خیار در اولی و عدم قبول در دومی، دارای بنیان محکم و مبنـای اساسـی نیسـت. همچنـین مقتضـای 
توان پا را فراتر نهاد و گفت در جایی که عموم لزوم وفاء به شرط، جریان خیار در هر دو مورد است. حتی می

ای شود. مثًال کسی عجوالنه در موردی بارهصلح متضمن قطع نزاع است شاید نبود خیار خود باعث نزاع دو
شود حال اگر خیار باشد با استناد بـه خیـار کند سپس از صلح خود نادم میکه نزاع است با کسی صلح می
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کند اما اگر خیار نباشد ممکن است با نزاع و درگیری به قضیه خاتمـه دهـد و ایـن مطلـب صلح را فسخ می

موافق با اصل حاکمیت اراده است.
دلیل دوم: صلح و افاده ایقاع

اما صلح اگـر در مقـام معاوضـه باشـد خیـار در آن داخـل «گوید: محقق نائینی در این باره چنین می
شود چون که ایقاع است مگر اینکه بـه معاوضـه شود، اما اگر در مقام ابراء باشد، خیار در آن داخل نمیمی

شود، نه به این خاطر باشد خیار شرط در آن داخل نمیباز گردد. همچنین اگر صلح در مقام قطع خصومت 
چون قطع منازعه، حکمت تشـریع صـلح –که مشروعیت صلح برای قطع منازعه منافی اشتراط خیار است 

بلکه به این دلیل که از لزوم صلح شرعًا مترتب بر نفس این عنوان (صـلح) اسـت نـه بـر –است نه علت آن 
).٥٧/ ٢(نایینی، » عقد آن.
و این توهم که ابراء چون انحـالل و رجـوع در آن «دهد: قق اصفهانی این اشکال را چنین پاسخ میمح

شـود (یعنـی خیـار شـرط در آن ممکن نیست، به واسطه صلحی که نتیجه ابراء را دارد عنوانش عـوض نمی
ح مفید شود). این توهم مدفوع است: چون که ابراء صلح نیست، صلحی که عقد است بلکه صلجاری نمی

شود با اینکه متضمن فایده فایده ابراء است و لذا شکی نیست که در بیع دین بر مدیون شرط خیار جاری می
(اصـفهانی، » الذمه است و اعمال خیار موجب عود ساقط است (کـه اشـکالی نـدارد.)ابراء و سقوط مافی

).٢٢٢/ ٤محمد حسین، 
به خاطر توقف تحقق آن بر ایجاب و قبول سوای اینکه دیگر اینکه صلح بنا بر هر تقدیری از عقود است 

افاده معاوضه کند یا ابراء یا قطع تنازع و خصومت، و با این وجود وجهی برای عدم جریان خیار با تعلیل به 
ایقاع بودن آن نیست.

ای که شرط ضمیمه یکی از عوضین حقیقت شرط اناطه منشأ به آن است به گونه«مگر اینکه گفته شود: 
).٥٧/ ٢(نایینی،» ا شرط به آن منضم شود.گردد، و در ایقاعات عوضی نیست تمی

اما در پاسخ باید گفت: این مبنا تمام نیست، چون که دلیلی نیسـت بـر اینکـه شـرط بالـذات ضـمیمه 
ربطیه بـه عوض شود، و در صدق و تحقق شرط کافی است که الزام و التزام مرتبط باشند، به نحوی از علقه 

).١٥٤/ ٢،محمدتقی، خوئی. (منشأ
حاصل اینکه تفصیل در عقد صلح میان جایی که در مقام معاوضه است و جریان خیـار در آن، و میـان 
جایی که در مقام ابراء و قطع خصومت دست و عدم جریان خیار در آن، از چیزهـایی اسـت کـه دلیلـی بـر 

یار شرط در هر دو قسـم بـه صـورت اثبات آن نیست و مقتضی عمومات صلح و عمومات شرط، جریان خ
مساوی است.
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برخی با توجه به اثر و نتیجه عقد صلح، میان تفصیل میان صلح مفید ایقاع و صلح متضمن ایقاع: 

اند و قائل به عدم جریان خیـار در اولـی و صلح متضمن ابراء و بین صلح مفید فایده ابراء تفصیل قائل شده
شود اگر که از آنچه گفتیم حال عقد متضمن ایقاع مانند صلح روشن می«...اند. جریان خیار در دومی شده

تصالح بر ابراء باشد، مثًال بگوید: صالحتک علی ابراء ذمتک فی مقابل کذا و یا صلح متضمن اسقاط مـثًال 
بگوید صالحتک علی اسقاط دعوای فی مقابل کذا، اینجا تصالح بر نفس ابراء و اسقاط است، پـس اعـدام 

ها بعـد از عقـد اشـکال ها بعد از عقد است و دانستید که در وجود آنو اسقاط، فرع بر اعتبار وجود آنابراء 
الذمه که موجب ابراء ذمه بعـد از تحقـق صـلح است. اما عقد مفید فایده ابراء یا اسقاط مانند صلح بر مافی

انند سایر موارد صلح است. و در شود، ظاهر جواز اشتراط خیار در آن است چرا که مانند سایر عقود و ممی
کالم شیخ انصاری و برخی دیگر، خلط واقع شده بین عقد مشتمل بر ایقاع و عقدی که مفیـد فایـده ایقـاع 

).٢٦٠/ ٤(خمینی، روح الله، » است.
اوًال: قول به دخول خیار در عقود به خاطر اینکه عقالء بقاء اعتباری بـرای نقد و بررسی این استدالل: 

ها، فاقد شاهد است اند و عدم دخول خیار در ایقاعات به خاطر عدم اعتبار وجود اعتباری برای آنقائلها آن
و دلیلی بر آن نیست.

شود ثانیًا: مبنا و اساس این کالم یعنی عدم جریان خیار در تصالح بر ابراء چون که ایقاع است، دفع می
اء اگر به نفسه و به عنوان مستقل انشاء شـود حتمـًا ایقـاع به اینکه این از باب تداخل عقد و منشأ است و ابر

است اما اگر ابراء در عقد متضمن ایجاب و قبول انشاء شود، در این صورت عقد، خاصیت عقـد بـودنش را 
).١٥٤/ ٢، محمدتقی، خوئیدهد با این بهانه که متضمن ابراء است (از دست نمی

ه لحاظ منشأ و نتیجه نیست، بلکه به لحاظ آن چیزی اسـت به عبارت دیگر: تفصیل میان عقد و ایقاع ب
شود یـا اینکـه متقـوم بـه فعـل دو شود و مطلوب ما یا با فعل طرف واحد محقق میکه مطلوب ما انشاء می

طرف است، بنابراین چون تحقق صلح متوقف بر فعل دو طرف است یعنی طرف ایجاب و قبول، پس صلح 
اء باشد یا اسقاط یا معاوضه و... .از عقود است خواه مفاد آن ابر

ادله جریان خیار شرط در صلح
گونه که گذشت و برخی فقها نیز اشاره کردند ادله جریان خیـار در صـلح، اطالقـات و عمومـات همان

الطـالق «وفای به شروط از یک طرف و عدم محذور از طرف دیگر است. به فرموده کتاب ایصال الطالب: 
) یا بـه فرمـوده محقـق ٣٢/ ١٢(حسینی شیرازی، إیصال الطالب إلی المکاسب، » فیهاالدلة و عدم محذور

).٤٥١/ ٣(شهیدی،» أقوی دخول خیار شرط در صلح است به خاطر عمومات.«شهیدی: 



113شمارةفقه و اصول20

استدالل به اصل حاکمیت اراده در جریان خیار شرط
ان احترام به شخصیت اوسـت. اراده یکی از عناصر تشکیل دهنده شخصیت انسان و احترام به اراده انس

ظهور کمال شخصیت هر فرد به این است که آزادی اراده داشته به اشد زیرا در سایه آزادی اراده است که هـر 
تواند کماالت خود را ظاهر سازد. پس برای اینکه به شخصیت انسانی احترام گذاشته شـود بایـد بـه فرد می

ها را بگیرد، بنابراین نباید تکلیفی بر انسـان ارد که جلو تعارض ارادهاراده او احترام نهاد و قانون فقط وظیفه د
تحمیل کرد مگر این که خود او آن تکلیف را بخواهد و چنین تکلیفی با قانون طبیعت وفق داشته باشد. پس 
اساس حق و تکلیف مطلقًا اراده افراد است؛ بنابراین قـانون در خـدمت اراده افـراد اسـت و وظیفـه آن دفـع 

). اصـل حاکمیـت اراده در ٢٥ده در حقوق مدنی، شـماره اهاست (جعفری لنگرودی، تأثیر اربرخورد اراده
و یا قاعده اقدام و یا قاعده احترام قابل تطبیق است.» الناس مسلطون علی اموالهم«فقه با قواعدی چون 

گیرينتیجه
عقد واحدی است کـه حقیقـت آن آید عقد صلح در تمام صور و اقسام آناز آنچه گذشت به دست می

تراضی و تسالم بر چیزی است و حق با قائلین جریان خیـار در آن بـه صـورت مطلـق اسـت چـه مفـاد آن 
معاوضه باشد چه ابراء و اسقاط و... و مجرد اینکه برخی مـوارد مفیـد فایـده ایقـاع اسـت، موجـب سـلب 

ار بـه صـورت مطلـق در صـلح را تأییـد شود و آنچه که جواز اشـتراط خیـخاصیت عقد بودن از صلح نمی
اند. خصوصًا اگـر کند این است که بسیاری از فقها قائل به صحت تقایل در صلح به صورت مطلق شدهمی

مطابق نظر شیخ انصاری صحت تقایل را مالک برای شرط خیار قرار دهیم.
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