فرهنگ لغات و اصطالحات وقف
(قسمت بیست و نهم)

سید جلیل محمدی

*1

تاریخ پذیرش1393/06/05 :

تاریخ دریافت		 1393/03/11:

صِ غار .خرد .كوچك( .فرهنگ عميد)

|| خردساالن.
ـ صغار از جمله اشخاصياند كه از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع هستند( .مادة  1207ق.م).
صغير .مقابل كبير .خرد و كوچك .نابالغ .خردسال( .لغتنامه دهخدا)
|| پسري كه هنوز به ح ّد بلوغ نرسيده است( .فرهنگ عميد)
ـ طفل صغير تحت واليت قهري پدر و جد پدري خود ميباشد( .ماده  1180ق.م).
صكوك و صكاك جمع( .فرهنگ عميد)
َصكُ .معرب چك .برات .چك .قبالهُ .
اهليت( .فرهنگ عميد)
صالحيّت .صالح بودن .شايسته بودن .در خور بودن || .شايستگي .سزاواريّ .
|| (اوق�اف) عبارت است از ش��رايطي كه متوليان يا امناء و يا نظار بايد براساس مفاد وقفنامه و قانون
داشته باشند( .بند  8اصطالحات اوقاف )1365
ُصلح .آشتي .سازش || .در اصطالح فقه ،نوعي از عقود اس��ت كه به موجب آن كسي ملكي يا مالي
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يا حقي از خود را به ديگري واگذار كند و ببخش��د ،يا دعوايي را با قرار و پيماني بين خود حل و فصل كنند.
(فرهنگ عمید)

ـ صلح ممكن اس��ت يا در مورد رفع تنا ُزع موجود و يا جلوگيري از تنازع موج��ود يا جلوگيري از تنازع
احتمالي يا در مورد معامله و غير آن واقع شود( .ماده  752ق.م).
صلح و هبه (موقوفه) براي هميش��ه ممنوع اس��ت( .اس�ناد
ـ هر نوع تصرف يا ف��روش و غيره مانندُ :
موقوفات اصفهان ،ص 401 .و)1

ُصلح بال َع�وض .نوعي صلح اس��ت كه ش��خص مالي يا حقي را بدون دريافت وجهي يا چيزي به
ديگري ميبخشد.
ـ صلح بالعوض نيز جايز است( .ماده  757ق.م).
ُصلح ُمحابات�ي .عقد ُصلح معوضي است كه عمداً تساوي عرفي ارزش اقتصادي عوضين رعايت
نشده باشد( .ترمينولوژي حقوق)
ـ نوعي صلح اس��ت كه مصالح با اختيار و عمد مورد صلح را خيلي كمتر از ارزش واقعي تعيين ميكند.
اين نوع صلح معمو ًال بين خويشاوندان نزديك انجام ميش��ود .مانند اين كه شخصي خانه يا باغ خود را
عمدا ً به يك شاخه نبات (يك سير) به فرزند یا همسر خود صلح میکند(.مؤلف)
ُصلح ُمع َوض .عقد صلحي است كه هريك از طرفين مال يا حق موجود يا ُمحتملي را مورد معامله
قرار دهند( .ترمينولوژي حقوق)
ُصلحنامه .نوشته يا سندي كه ُمصالح براي ُمتصالح بنويسد و در آن مقدار و مبلغ ملك يا مالي را كه
به او صلح كرده ذكر كند || .قراردادي كه بين دو طرف جنگ يا دعوي نوشته شود و شرايط صلح را در آن
قيد كنند( .فرهنگ عميد)
ُصلحيه( .اصطالح قضايي) صلحيه يا محكمه صلح ،دادگاهي از دادگاههاي عمومي دادگس��تري
اس��ت كه حدود و صالحيت آن از بدو پيدايش تا به امروز تغيي��رات فراواني يافت��ه ( ...لغتنامه دهخدا)
|| دادگاهي بوده كه در گذشته به دعاوي و اختالفات از جمله اعتراض به ثبت رسيدگي ميكرد( .مؤلف)
ـ دادخواس��ت اعتراض اعم از اين كه رس��يدگي به آن در حدود صالحيت صلحيه يا ...باش��د ،كتبي
خواهد بود( .ماده  88آیيننامه ق.ث)1317 .
َصندوق .جعبه بزرگ چوب��ي يا فلزي ،صناديق جمع .در اصطالح بان��ك ،محل دريافت و پرداخت
پول .صندوق نسوز :صندوق فلزي كه در آتش نسوزد( .فرهنگ عميد)
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|| در زمانهاي گذش��ته و قبل از روش بانكي فعلي كه وجوه دولتي يا ش��خصي به حس��اب مربوطه
اداره يا شخص واريز مي ش��ود دريافت و پرداخت پول به صورت نقدي بود و وجوه دريافتي در صندوقي
مخصوص نگهداري و حفظ ميشد .مثل صندوق ثبت ،صندوق دارايي و...
محل جمعآوري وج��وه عمومي و ُكلّيهي درآمدهاي دولتي اس��تّ .
صندوق .در ت��داول عام ّ
محل
و مركز و حس��ابهايي اس��ت كه ُكليهي درآمدهاي دولت اعم از ماليات ،عوارض ،حقالثبت اس��ناد و
مدارك ،حقوق گمركي و امثال آن به حسابها واريز و جمعآوري ميشود.
صندوق ثب�ت .محلي بوده كه درآمدهاي ثبتي [(حقالثبت .نيم عشر اجرايي ،تمبر و اوراق بهادار،
بهاي فروش اوراق و تمبر) و س��پرده نقدي ادارات و اشخاص ،امانات اش��خاص و غيره در آن نگهداري
ميشد ].ولي امروز با پرداخت درآمدهاي ثبتي ،سپردههاي اش��خاص به بانكها و الغاي رويه و الصاق
تمبر ،اين صندوق به شيوه سابق كاربُردي ندارد.
صورت حِ س�اب .تكة كاغذ كه ارقام بدهكاري يا بس��تانكاري كسي در آن نوش��ته شود .سياهه.
(فرهنگ عميد) || «صورت حس��اب در اصطالح وقف» صورت درآمد و هزينه (موقوفه) براساس اسناد و
مدارك ُمثبته( .اصطالحات وقفي)
صورتجلسه .صورت مجلس .برگهای اس��ت كه مأمورين دولت شرح موضوع يا واقعهاي را در آن
قيد و گزارش ميكنند يا ورقهاي كه ش��رح ُمذاكرات و تصميمات هيأتي ،دادگاهي ،انجمني ،ش��ورايي،
ش��ركتي و غيره در آن نوش��ته ميش��ود .مثل :صورتجلس��ه تحويل و تح ّول مال و اموال .صورتجلسه
تحقيقات محلّي ،صورتجلسه بازداشت اموال.
صوري .ظاهري .سطحي ،مقابل معنوي (فرهنگ عميد)
ُ
ـ هرگاه معلوم ش��ود معامله با قصد فرار از دين به طور صوري انجام ش��ده آن معامله باطل است.
(ماده  218ق.م).

صِ هر .قرابت .خويشي .خويشاوندي || .داماد .شوهر دختر .شوهر خواهر( .فرهنگ معين)
صِ يانَت .حفظ كردن .نگاه داري .نگاه داشتن( .فرهنگ عميد)

ـ تعمير و صيانت ابنيه موجوده بر هر مصرفي ُمق ّدم اس��ت( .وقفنام�ه  51348ـ  1340/3/27دفتر 6

مشهد .مربوط به مرحوم ملك)

صِ يَغ .جمع صيغه ß .صيغه
جملگي حصص موقوفه مشروحه تا زمان صدر صيغ .منبع  ßآقچه
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صِ يَغ ال ُعقود .صيغههاي عقد .الفاظ مخصوصي كه در معامالت ،نكاح ،طالق ،اجاره و غيره خوانده
ميش��ود و اثر ش��رعي مقصود مترتب بر اجراي آن الفاظ اس��ت و عقد ايقاع بدون خواندن آن صيغه اثر
شرعي ندارد( .لغتنامه دهخدا)
صِ ي َغ�ه .در اصطالح فقه :كلمهاي ك��ه هنگام معامله و خري��د و فروش و عقد نك��اح بر زبان جاري
ميكنند و دليل بر رضاي طرفين است ،و نيز به معني نكاح موقت ميباشد( .فرهنگ عميد)
ـ صيغه وقف را جامعت ًا للشرايط جاري نمودهام( ...ميراث ماندگار ،ص)22 .

