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خانواده)  ي(در دعاو تیحکم تیماه
  سوره نساء 35 هیدر آ

  
  *این تیاهللا هدا فرج  _________________________________________________  

  

  چکیده
بـه   توانـد  یکـه مـ   کنـد  یبروز م یزن و شوهر  اختالفات انیبه طور معمول در روابط م

دو  نیـی کـرده اسـت و تع   ریـ تعب» شـقاق «اختالف به  نیاز ا میمتارکه منجر شود. قرآن کر
 تیـ نمـوده اسـت. در خصـوص ماه    هیرفع آن را توص يزن و شوهر برا شانیحکَم از خو

 »میتحکـ «عظـام عمـدتاً آن را    ياسـت؛ فقهـا   دهمطـرح شـ   یاتینظر یاز نظر فقه تیحکم
دو نظر،   نیا یابیو ارز یمقاله ضمن بررس نی. ااند دهینام »لیتوک«آن را  زین یشمرده، بعض

  .دهد یقرار م یمورد بررس »یکارشناس«را با عنوان  ینظر سوم

  خانواده. ،يدعاو ،یشقاق، قضاوت، وکالت، کارشناس ت،یحکمواژگان کلیدي: 
  

   

                                                   
  .)hedayat47@gmail.com( یاسالم شهیپژوهشگاه فرهنگ و انداستادیار  *
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  مقدمه
اسالم براي خانواده قداست و منزلت خاصی قائل شده اسـت؛ از سـویی بـه اسـتواري     

و از سوي دیگر، از هر فعل یا قولی که باعث سسـتی   روابط خانواگی فرمان داده است
این رابطه مقدس گردد، نکوهش نموده اسـت. بـر ایـن اسـاس، بـراي حفـظ قداسـت        

هاي اخالقـی و   خانواده، استواري روابط خانوادگی و پیشگیري از انحالل نکاح، توصیه
م بـراي  حقوقی متعددي را مطرح کرده است. از جمله تـدابیر مهـم قـران کـری     تالزاما

هاي میان زوجین، حکمیت یا داوري اسـت. در آیـه    تحکیم خانواده و مدیریت اختالف
  سوره مبارکه نساء آمده است: 35

و قَاقَ بش فْتُمایإِنْ خهِمن و هلنْ أَهکماً مثُوا حعا إِن  فَابهلنْ أَهکماً مالَحاً  دایرِیحفِّقِیإِصاهللاُ و 
ایبماهللاَ إِنَّ نَهلاگر از شقاق میان زن و شـوهر بیمنـاك هسـتید، داوري از    راًیخَبِ ماًی کانَ ع :

خانواده مرد و داوري از خانواده زن برگزینید. اگر بناي آن دو به اصالح باشد، خـداي  
  آورد که خدا همواره دانایی باخبر است. شان را توافق پدید می تعالی بین

فراوانی میان مفسـران و فقهـاي عظـام درگرفتـه اسـت و      درباره آیه مذکور مباحث 
احکام متعدد و متفاوتی از آن استخراج شده است. یکی از مباحث مهم مربـوط بـه آن،   

اند. این نظریه رویکرد  باشد. بعضی حکمیت را از نوع تحکیم دانسته ماهیت حکمیت می
هیـت، توکیـل   غالب میان دانشـمندان اسـالمی اسـت؛ ولـی بعضـی آن را بـه لحـاظ ما       

اند. روشن است که این بحث صرفاً یک مناقشه علمی نیسـت و ثمـرات عملـی     شمرده
قابل توجهی دارد. اگر حکَمی قاضی تحکیم باشد، در تعیین آن بایـد شـرایط قضـاوت    
رعایت گردد و رأي وي درباره اختالف میان زوجین از اعتبـار رأي قاضـی برخـوردار    

مین وکیل زوجـین باشـند، مسـئله بـه کلـی متفـاوت       خواهد بود، در حالی که اگر حک
  گردد. خواهد شد و مقررات عقد وکالت بر روابط میان زوجین و حکمین حاکم می

نگارنده معتقد است حکمیت غیر از قضاوت و وکالـت اسـت و ماهیـت متمـایزي     
دهد که این نهاد بیشترین شـباهت   هاي ما درباره ماهیت حکمیت نشان می دارد. بررسی

دارد. اثبات این نظریه تأثیر و تحول جـدي در فقـه خـانواده بـر     » کارشناسی«با نهاد را 
گذارد و به لحاظ کاربردي بعضی مشکالت مربوط به نهاد حاکمیت در دعاوي  جاي می
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کوشـد مبـانی نظریـات قضـاوت و وکالـت را       کند. این تحقیق می خانوادگی را حل می
  ه نظریه کارشناسی را نیز تبیین نماید.بررسی و ارزیابی نماید و سرانجام، ادل

  شناسی . مفهوم1
باشـند. در بخـش    هـاي کلیـدي تحقیـق کنـونی مـی      ، واژه»شقاق«و » حکمیت«دو واژه 

  گیرد. ها و عناوین مرتبط با آن مورد بررسی قرار می نخست نوشتار، مفهوم این واژه

  . مفهوم حکمیت و عناوین مرتبط1ـ1
هاي مرتبط بـا آن یعنـی    و سپس واژه» حکمیت«ژه در این قسمت نخست مفهوم وا

  گردند. تبیین می» توکیل«و » تحکیم«

  . حکمیت1ـ1ـ1
است. البته نه مطلق منع، » منع«و آن در لغت به معناي » حکَم«حکمیت مصدر جعلی از 

گیـرد (راغـب اصـفهانی،     بلکه منعی که با هدف اصالح و تصحیح کجـی صـورت مـی   
گویند؛ زیـرا مـانع سرکشـی     می »الدابه حکمۀ«، به لگام چهارپا ). از این رو248، ص1412

سازد (همان). در سـایر مشـتقات ایـن واژه نیـز      شود و حیوان را رام و مطیع می وي می
شود، وجود دارد؛  همین معنا به اضافه خصوصیتی که از وزن و قالب خاص آن ناشی می

، 2، ج1402مصـطفوي،  شـود (  روي انسـان مـی   دانشی اسـت کـه مـانع کـج    » حکمت«
قضاوت و داوري میان حق و باطل و به نوعی ممانعت از غلبه کجی » حکم). «264ص

کنـد و حکـم بـه فصـل      بر راستی است. حاکم کسی است که میان متنازعان داوري می
  دهد و دیگر مشتقات. خصوصمت می

  . عناوین مرتبط با حکمیت1ـ1ـ2
سه عنوان فقهـی یـا حقـوقی قابـل تطبیـق      اشاره شد که حکمیت و به تبع آن حکم، بر 

  باشد. الزم است مفهوم و ماهیت این سه اصطالح تبیین گردد. می
گونه که پس از این خواهیم گفت، مشهور فقهـا حکمیـت را بـر     همان الف) تحکیم:



170
 نیا اهللا هدایت فرج  

» قاضـی تحکـیم  «م در اصطالح فقهـا همـان   کَاند. در این صورت، ح تحکیم تطبیق داده
قضـاوت  «و » قضـاوت انتصـابی  «باشـد:   قضـاوت بـر دو قسـم مـی    است. از نظر فقهی 

قضاوت انتصابی آن است که شخص واجد شـرایط قضـاوت، از سـوي امـام     ». انتخابی
 ببه نصب خاص یا عام بـه قضـاوت منصـوب شـده باشـد. قاضـی منصـو        وممعص

گیـرد. در مقابـلِ قاضـی منصـوب، قاضـی       را از نصب امام میمشروعیت قضاوت خود 
قرار دارد؛ یعنی فردي که طرفین نزاع با توافق یکـدیگر، وي  » قاضی تحکیم« منتخب یا

اند، بدون اینکه این شـخص از سـوي امـام بـه طـور       را براي داوري میان خود برگزیده
با  1).109، ص1، ج1423خاص یا عام به قضاوت منصوب شده باشد (موسوي اردبیلی، 

گـردد   صوصیت انتخاب موجب نمـی با وجود این، فرد منتخب والیت بر قضا دارد و خ
  2).575، ص1، ج1409که سمت وي از نوع وکالت باشد (منتظري، 

اند. وکالت در لغت به معنـاي   توکیل منطبق ساخته ربعضی حکمیت را ب ب) توکیل:
کردن کار خود بـه اوسـت و وکیـل در معنـاي مفعـول       کردن به دیگري و واگذار اعتماد

، 1410د که کاري به او واگذار شده است (جـوهري،  گرد باشد و به کسی اطالق می می
). 193، ص13، ج1402/ مصـطفوي،   882، ص1412/ راغب اصـفهانی،  1844، ص5ج

اسـتنابه در  «مفهوم فقهی وکالت با مفهوم لغوي آن هماهنگ است. فقهـا وکالـت را بـه    
ا ). مطابق این تعریف، موکـل وکیـل ر  151، ص2، ج1408اند (حلّی،  معنا کرده» تصرف

داند. باید توجه داشـت کـه    دهد و اقدام او را به منزله اقدام خود می نایب خود قرار می
موضوع وکالت فقط اعمال حقوقی مانند بیع یا اجاره است و واگذاري انجام یـک کـار   

  گیرد. مادي مثل تعبیر یا تخریب بنا در مفهوم اصطالحی وکالت قرار نمی

                                                   
النـزاع، أن   التحکیم هو شخص أو أشخاص، یتراضی بـه أو بهـم طرفـا    قاضی«. در این مأخذ آمده است: 1

براساس ایـن تعریـف، قاضـی تحکـیم     ». بذلکیترافعا عنده أو عندهم و أن یقبل قوله أو قولهم و یعمل 
بـه  دو نفر یا گروهی از افـراد را  ممکن است بیش از یک نفر باشد؛ یعنی طرفین دعوي ممکن است 

 داوري در مورد نزاع میان خود برگزینند.
ن لـه فقـط و قـد یکـون باالسـتنابۀ بـأن       ذاألمر إلی الغیر قدیکون باإل إیکال«. در این مأخذ آمده است: 2

الوالیۀ والسـلطۀ   المنوب عنه و قد یکون بإحداث العمل عمل النائب وجوداً تنزیلیاً للمنوب عنه و کأنّ نیکو
  ».المستقلۀ للغیر مع قبوله
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اد کارشناسـی قابـل تطبیـق باشـد.     ممکن است حکمیـت بـر نهـ    ج) کارشناسی:
تواند در مسائل مربوط به  بودن در فنی می کارشناس کسی است که به مناسبت خبره

). او شخص ثالث 2988، ص4، ج1378فنّ خود اظهارنظر کند (جعفري لنگرودي، 
طرفی است که بر مبناي تخصص خود و نه قواعد حقوقی یا موازین قضایی، نظر  بی

). به عبارت دیگر، آنچه وي درباره 131، ص1383حی و صادقی، دهد (مصل فنی می
اي قضایی یا تصمیمی حقوقی نیست، بلکه نظـري فنـی    کند، مسئله آن اظهارنظر می

شـود   تعبیر می» اهل خبره«درباره امر موضوعی است. در متن فقهی از کارشناس به 
هـاي گونـاگون    در بـاب  1هاي اثبات موضوع احکام شـرعی  که به عنوان یکی از راه

شود کـه اهـل    شناسی، خبره به کسی گفته می رفته است. به لحاظ واژه نفقهی سخ
). در فقه از خبره همین معنا اراده 9، ص3، ج1402اطالع و دقت باشد (مصطفوي، 

شود و در قوانین موضوعه جمهوري اسالمی ایران نیز خبره به همین معنا تعریف  می
االجرا و چگونگی رسیدگی به  مفاد اسناد رسمی الزم نامه اجراي شده است. در آیین

) در تعریـف خبـره آمـده اسـت:     11/6/1387شکایت از عملیات اجرایی (مصـوب  
نظر  صاحب فنی که به جهت مهارت خود در موضوعات مربوط به فن خود صاحب«

شود که کارشناسی مفهـوم متمـایزي از مفـاهیم سـابق      با این بیان معلوم می». باشد
  زیرا در مفهوم کارشناسی والیت یا نیابت وجود ندارد.است؛ 

  آن با نشوز ت. مفهوم شقاق و نسب1ـ2
بوده، الزم است این واژه تعریف شود. همچنـین، الزم  » خوف شقاق«موضوع حکمیت 

  است نسبت شقاق با نشوز نیز تبیین گردد.

                                                   
. موضوعات متعلق احکام شرعی دو قسم است؛ نخست، موضـوعاتی کـه تبیـین آنهـا وظیفـه شـارع       1

ادات و دوم، موضوعاتی که شارع درباره آنهـا  است مانند نماز، روزه، زکات، حج و دیگر عناوین عب
گونـه موضـوعات،    نظري ندارد و فقط حکم آنها را بیان کرده است. روش شناخت و تشخیص ایـن 

 باشد. هاي آن می روش معمول عقالیی است که رجوع به اهل خبره یکی از راه
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  . تعریف شقاق1ـ2ـ1
شـدن   یق به معناي نصف و دو نـیم شناسی شقاق ممکن است از شقّ و شق به لحاظ واژه

گـردد   باشد. به همین دلیل، به تَرَك و کوفتگی دست و پاي حیوانات شقاق اطـالق مـی  
توانـد بـه    شـقاق زوجـین مـی    ). به تناسب همین معنا، 1502، ص4، ج1410(جوهري، 

، 13، ج1414معنــاي جــدایی ناشــی از اخــتالف، ضــدیت و عــداوت باشــد (زبیــدي، 
یگر، شقاق به معناي مشقّت است و شقاق زوجین حالتی است که ). در معناي د251ص

کنند. در احادیـث مـا    آنان یکدیگر را به زحمت انداخته، براي یکدیگر مشقّت ایجاد می
 »فتَصدقُوا ولـو بشـقِّ التَمـرَة   «این واژه در هر دو معنا به کار رفته است؛ مانند حدیث نبوي 

(همـان) و نیـز ماننـد     »التَمـرَةِ  اتَّقُوا النّار ولـو بشـقِّ  و«) یا 381، ص9، ج1409 عاملی،  (حرّ
لو ال أنْ أشُقَّ علی اُمتی ألمرتُهم بالسـواك  «حدیث دیگري از رسول گرامی اسالم که فرمود: 

 راغـب اصـفهانی،  (هاي قرآنـی   نامه ). آنچه واژه22، ص3، ج1407(کلینی،  »مع کُلِّ صالةٍ
، 1417) و منـابع تفسـیري (طباطبـایی،    93، ص6، ج1402/ مصطفوي،  459، ص1412

/  449، ص1تـا]، ج  / فیض کاشـانی، [بـی   444، ص2، ج1407/ مشهدي،  346، ص4ج
، 5، ج1415/ فخــر رازي،  70، ص3، ج1372/ طبرســی،  484، ص1، ج1409طوســی، 

  گردد. گفته بازمی ه یکی از دو معناي پیشاند، ب ) درباره مفهوم شقاق بیان داشته96ص
اسـت و آن بـا مشـاهده برخـی     » خوف شـقاق «باید توجه داشت موضوع حکمیت 

تـوان موضـوع    گـردد. از ایـن رو، مـی    هاي ناسازگاري و عالئم جدایی حاصل می نشانه
حکمیت را مطلق اختالفات یا دعاوي خـانوادگی دانسـت و تخصـیص آن بـه دعـاوي      

  آورد. ؛ زیرا هرگونه اختالفی در روابط زوجین خوف شقاق میطالق وجهی ندارد
شایان ذکر است در نظام حقوقی جمهوري اسالمی ایران، موضوع حکمیت فقط 
دعواي طالق است. در ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط به طـالق تصـریح   

  شده است:
جهـت رسـیدگی بـه    هایی که قصد طالق و جدایی از یکدیگر را دارنـد بایـد    ... زوج

اختالف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعـوي نماینـد. چنانچـه اخـتالف     
گونه که قـرآن   اند (آن فیمابین از طریق دادگاه و حکمین از دو طرف که برگزیده دادگاه
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کریم فرموده است) حل و فصل نگردید، دادگاه با صدور گواهی عـدم امکـان سـازش    
  ی طالق خواهد فرستاد ... .آنان را به دفاتر رسم

از انقالب  تر از قوانین پس الب اسالمی وسیعداوري در قوانین پیش از انق اما قلمرو
  چنـین   1318قـانون آیـین دادرسـی مـدنی مصـوب       676ه اسالمی بوده اسـت. در مـاد

  شده بود: مقرر
کسوه و در موارد اختالف میان زن و شوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکین و نفقه و 

سکنی و نیز هزینه طفلی که در عهده شوهر و در حضانت زن باشد، از طرف هریک از 
توانند به درخواست هریک از طرفین، دعوي را ارجـاع   ها می زوجین طرح شود، دادگاه

کم دو نفـر از بـین    به داوري نموده و در صورت عدم تراضی آنها در تعیین داور، دست
ه در محل سکونت خود اقربا نداشته باشند، از اشخاصی اقرباي طرفین و در صورتی ک

االمکان سـعی در   اند حتی که با آنها معاشرت و دوستی دارند تعیین کنند. داورها مکلف
اصالح بین زوجین نموده و در صورتی که قـادر بـه اصـالح نشـوند، رأي خـود را در      

فل در صـورتی کـه   بودن یکی از طرفین و تعیین میزان هزینه زن یا ط حق تشخیص ذي
  موضوع دعوي هزینه زن باشد، به دادگاه تقدیم دارند ... .

  . نسبت شقاق و نشوز1ـ2ـ2
، 6، ج1410نشوز در لغـت بـه معنـاي برتـري، برآمـدگی و ارتفـاع اسـت (فراهیـدي،         

) و به همین دلیل به مکان یا هرچیز برآمده و مرتفـع نشـز اطـالق شـده اسـت      232ص
، 4، ج1367/ طریحی،  417، ص5، ج1405منظور،  / ابن 899، ص3، ج1410(جوهري، 

). واژه نشوز در قرآن کریم به طور خاص در روابط زوجین به کار رفته است و 312ص
، 1417اند (طباطبـایی،   مفسران عمدتاً آن را به تناسب معناي لغوي، به عصیان معنا کرده

). بسیاري از 192، ص2، ج1405/ راوندي،  69، ص3، ج1372/ طبرسی،  345، ص4ج
فقها در تعریف یکسانی از نشوز زوجین و به تناسب معنـاي لغـوي، آن را بـه تمـرد و     

خـروج از  «نمایند ضابطه نشـوز زوجـین یـک چیـز و آن      سرکشی معنا کرده، تأکید می
). البته مقصود از اطاعت نیـز فقـط   302، ص2تا]، ج است (سبحانی، [بی» طاعت واجب

، 2، ج1417/ فاضـل آبـی،    191، ص1، ج1418(حلّـی،  اطاعت در امور واجـب اسـت   
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ــی،  194ص ــو،  282، ص2، ج1408/ حلّ ، 1410/ عــاملی،  596، ص3، ج1420/ هم
  ).200، ص31تا]، ج / نجفی، [بی 91، ص12، ج1418/ حائري طباطبایی،  187ص

با توجه به آنچه بیان شد، میان شقاق و نشوز زوج یا زوجه مالزمـه وجـود نـدارد؛    
، 8، ج1413اند (عاملی،  معنا کرده» نشوز متقابل زوجین«هی از فقها شقاق را به ولی گرو

ــی 433، ص4، ج1405/ خوانســازي،  364ص ــا]، ج / نجفــی، [ب ــ200، ص31ت ). 204ـ
  1این اساس، اگر نشوز زوجین به صورت متقابل باشد، شقاق خواهد بود. بر

  . بررسی نظریات فقهی درباره ماهیت حکمیت2
رسـاند؛   جویی آراي فقها درباره ماهیت حکمیـت مـا را بـه دو نظریـه مـی      بررسی و پی

تحکیم و توکیل. در این قسمت تحقیق، ادله این دو نظریه مورد بررسی و ارزیابی قـرار  
  گیرد. می

  . بررسی نظریه تحکیم2ـ1
نظریـه    اي که درباره ماهیـت حکمیـت ابـراز شـد،     ترین و تأثیرگذارترین نظریه مهم

در این قسمت جایگاه فقهی نظریه تحکیم، ادله و لوازم آن بررسی و تحکیم است. 
  گردد. ارزیابی می

  . جایگاه فقهی نظریه تحکیم2ـ1ـ1
شود؛ در بعضی منـابع آمـده اسـت:     نظریه تحکیم در منابع قدیمی فقه امامیه مشاهده می

 ).416، ص4، ج1417تعیین حکم در شقاق بر مبناي تحکیم است، نه توکیل (طوسـی،  
گونه که  یا قاضی منتخب اصحاب دعوي است. همان» قاضی تحکیم«مقصود از تحکیم، 

                                                   
/  2353، ص1417لبـی،  زهـره ح  انـد (ابـن   معنـا کـرده  » کراهت متقابل زوجـین «. بعضی نیز آن را به 1

). بعضی 622، ص24، ج1405/ بحرانی،  190تا]، ص / سبزواري، [بی 544، ص19، ج1410مروارید، 
انـد؛ زیـرا در طـالق مبـارات، زوجـین       حقوقدانان مبتنی بر همین معنا، شقاق را معادل مبارات گرفته

باشـد   از سـوي زوجـه مـی   طور متقابل از یکدیگر کراهت دارند؛ در مقابل طالق که کراهت فقط  به
 ).2298، ص3، ج1378(جعفري لنگرودي، 
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 367، ص8، ج1413باشد (عاملی،  اند، این نظر رأي مشهور فقها می بعضی تصریح کرده
اي است که یافتن مخالفی  ). شهرت این نظریه به اندازه629، ص24، ج1405/ بحرانی، 

آن را موافق و مقتضـاي مـذهب شـمرده اسـت      طمبسوالدر  شیخبراي آن دشوار است. 
)؛ ولی خواهیم دید از سوي فقهاي امامیه انتقاداتی نیز بـه  340، ص4، ج1387(طوسی، 

  این نظریه صورت گرفته است.

  . ادله نظریه تحکیم2ـ1ـ2
آنچه باعث شد حکمیت در دعاوي خانواده بر تحکیم منطبق شود، شواهد و قراینی در 

شمردن حکمیت، دالیـل   پس از تحکیم وسیشیخ طارکه نساء است. سوره مب 35متن آیه 
  ):416، ص4، ج1417باشد (همو،  و شواهد آن را ذکر کرده است که به شرح ذیل می

 شیخدر آیه مبارکه است. » حکم«ق حکمیت بر تحکیم، واژه یالف) نخستین دلیل تطب
فـابعثوا  «کـه فرمـود:   در این باره نوشته است: دلیل ما سخن خداي متعال اسـت   طوسی
  ».فابعثوا وکیالً«این جمله ظهور در تحیکم دارد؛ زیرا خداوند نفرمود: ...».  حکماً

ب) دلیل دوم نظریه تحکیم آن است که خطابات قرآن کریم در بیان احکام، هرگـاه  
والسـارِقُ  «خطـاب  ؛ ماننـد  نـد ا شوند، منصرف به امامان و قضـات به صورت مطلق بیان 

 »الزَّانـی فَاجلـدوا کُـلَّ واحـد منْهمـا ...     الزّانیـۀُ و «و  )38: (مائـده  »السارِقَۀُ فَاقْطَعوا أیـدیهما ... و
؛ ). در آیه مورد بحث نیز خطاب مطلـق اسـت و مخاطـب آن زوجـین نیسـتند     2 :(نور

یـه مـورد بحـث متوجـه     زوجین نیستند. همچنین، خطاب در آ حکمین وکالي بنابراین
، در »ا وکـیالً وفـابعث «فرمود:  زوجین نیست؛ زیرا اگر خطاب متوجه زوجین بود، باید می

  ».فابعثوا حکماً: «ه استحالی که فرمود
إن یریـدا إصـالحاً   «کـه فرمـود:    باشـد  بخشی از آیه مبارکه مـی   مسئله،ج) دلیل دیگر 

وکـالي زوجـین نیسـتند؛ زیـرا     شود که حکمین  . از این جمله فهمیده می»اهللاُ بینَهما یوفِّقِ
ند، در حالی که اگر حکمین وکالي زوجین ا حکمین در جمله مذکور،» یریدا«فعل فاعل 
  شد. فعل اراده به زوجین اضافه می ، بایدبودند

د) حکم حکمین به جز در افتراق نافذ است و همین خصوصیت دلیل آن اسـت  
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باشـند، در همـه تصـمیمات     که حکمین وکیل نیستند؛ زیرا اگر آنان وکالي زوجین
  خود باید بر مبناي نظر موکالن خود عمل نمایند.

  . لوازم نظریه تحکیم2ـ1ـ3
اگر حکمیت در دعاوي خانوادگی را به لحاظ ماهیت تحکیم به شمار آوریم، باید بـه لـوازم   

  باشد: این نظریه ملتزم شویم. از جمله لوازم نظریه تحکیم یا قضاوت انتخابی، امور ذیل می
الف) بر مبناي نظریه تحکیم، حکمین باید شـرایط قضـاوت را دارا باشـند. فقهـاي     
امامیه میان قاضی منصوب از سوي امام و قاضی منتخـب اصـحاب دعـوي در شـرایط     

اند: در قاضی تحکیم همان شرایط قضات منصوب از سـوي   تفاوت قائل نشده و نوشته
/ عـاملی،   138، ص2، ج1410/ همـو،   861، ص4، ج1408امام شـرط اسـت (حلّـی،    

). شـرایط  17، ص12، ج1403/ اردبیلی،  68، ص3، ج1410/ همو،  68، ص2، ج1417
قضاوت از نظـر فقـه اسـالمی عبـارت اسـت از بلـوغ، کمـال عقـل، ایمـان، عـدالت،           

)؛ بنابراین حکمین نیز باید 59، ص4، ج1408بودن، اجتهاد و مردبودن (حلّی،  زاده حالل
  برگزید.حکَم توان زنی را به عنوان  اشند، در نتیجه مثالً نمیداراي همین شرایط ب

اسـت. براسـاس   » اعتبار قضایی رأي حکمین«ب) یکی دیگر از لوازم نظریه تحکیم 
این نظریه آراي حکمین از اعتبار آراي قضایی برخوردار خواهد بود. به تعبیـر حقـوقی   

)؛ اوالً، ایـن  137، ص1373یان، رأي قاضی از اعتبار امر مختومه برخوردار است (کاتوز
االجراست؛ ثانیاً، وقتی قاضی رأیی را صـادر کـرد، بـه     رأي بر اصحاب دعوا نافذ و الزم

تواننـد   تواند از رأي خود برگردد؛ ثالثاً، قضات دیگـر نیـز نمـی    جز در موارد خاص نمی
گی رأي وي را نقض نمایند یا همان موضوع را با همان خصوصیات مجدداً مورد رسید

قرار دهند. این اوصاف اجماالً مورد پذیرش بعضـی فقهـا قـرار گرفتـه اسـت (نجفـی،       
قضـاوت باشـد، رأي حکمـین از      ). حال اگر حکمیت نیـز ماهیتـاً  43، ص40تا]، ج [بی

  همین اعتبار برخوردار خواهد بود.

  . نقد نظریه تحکیم2ـ1ـ4
اي که  ن نظریه نیست. تمام ادلهآنچه در اثبات نظریه تحکیم بیان گردید، قادر به اثبات ای
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نمایـد   اند در حقیقت شواهد و قراینی است که فقط ثابت مـی  شیخ و دیگران اقامه کرده
حکمین وکیل زوجین نیستند؛ سپس از این نفی، نتیجه ایجابی گرفته شده، تحکیم اثبات 

ان این بودن شواهد ذکرشده در نفی نظریه توکیل، می گردد، در حالی که بر فرض تمام می
نفی و آن اثبات هیچ تالزمی نیست. ممکن است حکمیت نه تحکیم و نه توکیـل، بلکـه   

گفتـه، بـه    ماهیت سومی باشد که بعداً آن را بررسی خواهیم کرد. افزون بر اشکال پـیش 
  دلیل تفاوت حکمیت با تحکیم در موارد ذیل، التزام به لوازم نظریه تحکیم دشوار است:

ندارد که ثابت کند شرایط حکمـین همـان شـرایط قضـات     الف) هیچ دلیلی وجود 
توان براي حکمـین جمیـع شـرایط قضـات را الزم شـمرد (سـبزواري،        است، بلکه نمی

). بـه طـور خـاص میـان شـرط      497، ص1421/ فاضل لنکرانی،  231، ص25، ج1413
د، با بیان گردی» أهلها«و » أهله«قرابت میان زوجین و حکمین که در قرآن کریم با تعبیر 

شرایط اجتهاد هیچ تناسبی نیست. مبتنی بر نظریه تحکیم باید مجتهدي از فامیل زوجین 
توان یـک   را براي حکمیت میان دعواي آنان برگزید. روشن است که در فامیل کمتر می

  فرد واجد شرایط قضاي اسالمی یعنی مرد عادل مجتهد یافت.
متفـاوت اسـت. قاضـی     ب) شیوه تعیین حکمین با روش انتخـاب قاضـی تحکـیم   

اند، در حـالی کـه در    تحکیم، فردي است که دو طرف دعوا بر قضاوت او توافق نموده
کند و در  خود میحکَم حکمیت، هرکدام از اصحاب دعوا به طور مستقل اقدام به تعیین 

طرف مقابل دخالتی ندارد. اگر هم حکمـین را فامیـل طـرفین یـا دادگـاه      حکَم انتخاب 
یک از طرفین در تعیین آن نقشی ندارند. بعضی فقهاي معاصر با اشـاره   هیچتعیین کند، 

در قرآن کـریم دلیـل بـر ثبـوت قاضـی تحکـیم و       حکَم اند: تعبیر  به همین تفاوت گفته
  مشروعیت آن نخواهد بود و میان این دو مسئله ارتباطی نیست (همان).

آنچه در روایات ذکر شده اختیارات حکمین با تحکیم قابل انطباق نیست. مطابق ج) 
توانند رأي به افتراق صادر کننـد. مطـابق    است، حکمین جز با اذن و اجازه زوجین نمی

حکمین حق تفریق ندارند، مگر اینکه اذن گرفته باشند و شـرط   ،صادقروایتی از امام 
  تان جمع یا تفریق کنیم: کرده باشند که اگر خواستیم میان

شئنَا جمعنَا و إِنْ   یفَرِّقَا حتّی یستَأمرَا الرَّجلَ والمرْأةَ و یشتَرَطَا علَیهِما: إِنْلَیس للْحکَمینِ أنْ 
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  ).521، ص3، ج1413بابویه قمی،  بن(ا شَئنَا فَرَّقْنَا ...
انـد: اگـر    روایت مذکور و نظایر آن مبناي فتواي فقهاي عظام قـرار گرفتـه و نوشـته   

فق کردند، صحیح نیست، مگر به اذن زوج در طالق و اذن زوجـه  حکمین بر تفریق توا
، 1410/ عـاملی،   283، ص2، ج1408در بذل در صورتی که طالق خلع باشـد (حلّـی،   

). این حکم با تحکیم سازگاري ندارد؛ زیرا قاضی والیت بر حکم دارد و حدود 187ص
  اختیار وي به غیرطالق محدود نیست.

اق بدون اذن سابقِ زوجین اعتباري ندارد، در حـالی کـه   د) رأي حکمین درباره افتر
اگر آنان قاضـی تحکـیم باشـند، دلیلـی بـر تحدیـد اختیـار آنـان در رأي بـه طـالق و           

کردن آن به اذن زوجین وجود ندارد؛ زیرا اگرچه قضات تحکیم منتخب طـرفین   موکول
  هستند؛ ولی حدود اختیار آنان را شرع مقدس تعیین کرده است.

گفته، بعضی از فقها در اصل مشروعیت قاضی تحکیم یا نفـوذ   افزون بر مطالب پیش
/ معاونـت آمـوزش قـوه     497، ص1421انـد (فاضـل لنکرانـی،     حکم وي اشکال کـرده 

) و به نظر بعضی دیگر، قاضی تحکـیم  5288قضائیه، گنجیه آراي فقهی، قضایی، سؤال 
تصور  است و در دوران غیبت عصوممیا عصر حضور امام  پیامبرنهادي ویژه زمان 

م فقیهان به نصـب عـام بـه قضـاوت     ، تماشود؛ زیرا در دوران غیبت امام معصوم نمی
اند؛ بنابراین عمالً هر مجتهدي در زمان ما قاضی منصوب است و در ایـن   منصوب شده

، 1413/ همـو،   70، ص3، ج1410یابد (عـاملی،   صورت قضاوت تحکیمی مصداق نمی
  1).10، ص6، ج1405/ خوانساري،  262تا]، ص / سبزواري، [بی 333، ص13ج

  . بررسی نظریه توکیل2ـ2
نظریه دیگر درباره ماهیت داوري وکالت است. در ادامه نوشتار، جایگـاه علمـی نظریـه    

  گردد. توکیل، ادله و لوازم آن بررسی و ارزیابی می

                                                   
نیـا،   . درباره این نظریه مناقشاتی وجود دارد که بیان آن خارج از حوصله این نوشتار اسـت (هـدایت  1

 ).80، ص1387
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  . جایگاه فقهی نظریه توکیل2ـ2ـ1
در بعضی آثار خود نظریه توکیل را پذیرفته است؛ ولی وي نیز  اجبر ابناز میان فقها فقط 

از این نظریه عدول کرده، نظریه تحکیم را قبول نموده است. ایشان به ایـن تغییـر نظـر    
  نویسد: اذعان نموده و می

ایم که این امر به صورت  خود در این رابطه ذکر کرده» الفقه الکامل فی«ما در کتاب 
باشـد؛ زیـرا اگـر توکیـل      آن است که به صورت تحکیم میتوکیل است و صحیح 

بـراج طرابلسـی،    باشد، هر آینه تابع مقررات وکالت و شرایط آن خواهد بود (ابـن 
  ).266، ص2، ج1406

اند: اگر حکمین مبعوث حاکم باشند، تحکـیم   بعضی نیز قائل به تفصیل شده، نوشته
وع توکیل خواهد بـود (عـاملی،   محض خواهد بود؛ ولی اگر منتخب زوجین باشند، از ن

  ).431، ص1، ج1413
اند: بنا بر نظر مشهور، قرارداد داوري نوعی وکالـت   بعضی حقوقدانان معاصر نوشته

دهند کـه دربـاره اختالفـات     است. داوران به موجب قرارداد، به وکالي خود اختیار می
اسـت؛ ولـی ایـن نفـوذ     آنان داوري کنند. رأي داور درباره طرفین و قائم مقام آنها نافذ 

). ظـاهراً مقصـود آنـان    135، ص1373ناشی از حاکمیت اراده ایشان است (کاتوزیـان،  
مشهور حقوقدانان است و منظور آنان از داوري نیز داوري در آیین دادرسی مدنی است 

باشد و بعید است سخن ایشان ناظر به مطلـق   که به منازعات مدنی و تجاري مربوط می
شمردن ماهیت داوري در  داوري در دعاوي خانواده باشد. اگرچه توکیلداوري از جمله 

  رسد. آیین دادرسی نیز موجه به نظر نمی

  . ادله نظریه توکیل2ـ2ـ2
دالیلی که ممکن است در تأیید و تقویت نظریـه توکیـل مـورد اسـتناد قـرار گیـرد، بـه        

  گردد: اختصار بیان می
س بر آن دو والیت ندارد؛ بنابراین فقط ک الف) زوجین هر دو بالغ و رشیدند و هیچ

شان مداخله کرده و تصمیم بگیرنـد کـه از سـوي     توانند در مورد روابط میان کسانی می
نویسـد: بضـع حـق زوج و     با اشاره به این مطلب می شهید ثانیآنان اجازه داشته باشند. 
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بر آن دو  کس مال (مهر و نفقه) حق زوجه است و زوجین هر دو بالغ و رشیدند و هیچ
  ).629، ص24، ج1405/ بحرانی،  367، ص8، ج1413والیت ندارد (عاملی، 

ب) حکمین قاضی نیستند؛ زیرا قاضـی (اعـم از قاضـی منصـوب و منتخـب) بایـد       
مجتهد باشد؛ حال اگر حکمین نیز قاضی باشند، آنان نیز باید شرط اجتهاد را دارا باشند، 

  (همان).در حالی که در حکمیت اجتهاد شرط نیست 

  . لوازم نظریه توکیل2ـ2ـ3
با توجه به ماهیت عقد وکالت و اوصاف و احکام آن در فقه اسالمی، تطبیـق حکمیـت   

  بر توکیل لوازمی به شرح ذیل خواهد داشت:
وکالت عقدي جایز است و موکل هر زمان که اراده کنـد،   الف) قابلیت عزل حکمین:

اید. حال اگر حکمیت ماهیتاً وکالـت بـوده و   تواند وکیل خود را از سمتش برکنار نم می
انـد، آنـان هـر زمـان کـه اراده کننـد،        حکمین وکالي کسانی باشند که آنان را برگزیـده 

  توانند حکمین را عزل نمایند. می
یکی دیگر از لـوازم نظریـه وکالـت،     ب) محدودیت اختیارات حکمین در حدود اذن:

زیـرا وکـال خـارج از حـدود اذن      محدودیت اختیارات حکمین بـه حـدود اذن اسـت؛   
  اختیاري ندارند و تصمیمات آنان نافذ نیست.

وکیل در تمام اقدامات خود بایـد مصـلحت و غبطـه     زوجین: ج) لزوم رعایت غبطه
موکل خود را در نظر بگیرد. حال اگر حکمیت از نوع وکالت باشد، هریک از حکمـین  

هاي خود  باید مصالح و منافع کسی که از سوي وي تعیین شده است را در آرا و تصمیم
  نظر قرار دهد. مد

  . نقد نظریه توکیل2ـ2ـ4
اي هم که براي این نظریـه بیـان شـد،     ز سازگار نیست و ادلهنهاد حاکمیت با وکالت نی

شود. درست اسـت   کند و از نفی تحکیم، توکیل ثابت نمی فقط نظریه تحکیم را نفی می
که زوجین هر دو بالغ و رشیدند و کسی بر آنان والیت ندارد؛ ولی باید توجـه داشـت   

انجـام وظـایف شـرعی    که در حالت شقاق و اصرار بـر آن، زوجـین هـر دو ممتنـع از     
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توانـد وي را بـه تمکـین مجبـور      شوند و حاکم بر ممتنع والیت دارد و می محسوب می
نماید. در این مسئله نیز ممکن است گفته شود با اصرار زوجین بر شقاق، حـاکم اقـدام   

کنـد و زوجـین را بـه پـذیرش رأي حکمـین مجبـور خواهـد نمـود          میحکَم به تعیین 
). استدالل دوم نیز از قوت الزم برخوردار نیسـت و نظریـه   396، ص7، ج1413(حلّی، 

کند؛ اوالً، بعضی فقهاي مدافع نظریـه تحکـیم، شـرط اجتهـاد را در      توکیل را ثابت نمی
، 8، ج1413دانند؛ به این دلیل که مورد آن امر جزئـی اسـت (عـاملی،     حکمین الزم نمی

د شـرط نیسـت، پـس آنـان     توان گفت چون در حکمین اجتها ). از این رو، نمی367ص
کند و دلیل بر توکیـل نخواهـد بـود؛     اند؛ ثانیاً، این استدالل فقط تحکیم را نفی می وکیل

گـردد، میـان نفـی تحکـیم و اثبـات       زیرا با طرح احتمال سومی که پس از این بیان مـی 
  اي نخواهد بود. توکیل مالزمه

ان بـا وکالـت   تـو  نظر از همه آنچه بیان شد، حکمیـت را در صـورتی مـی    صرف
مقایسه کرد که حکمین منتخب زوجین باشند؛ ولی اگر مطابق نظر بعضی فقها تعیین 
آنان بر عهده خویشان زوجین یا حاکم شرع باشد، در این صورت با عقـد وکالـت   

  کامالً بیگانه است.
روایتـی از  انـد. در   خویشان زوجـین » ابعثوا«مطابق بعضی از روایات، مخاطب فعل 

  آمده است: عبیدهاز  سیرین بن محمد
گروهـی از مـردم بودنـد.    هریک  آمدند، در حالی که همراه علیزن و مردي نزد امام 

أتَـی  «امام بـه همراهـان زوجـین فرمـود: حکمـی از اهـل زن و اهـل مـرد برگزینیـد:          
یلبٍ أبی بن عطال  َنم ئاما فمنهم دکُلِّ واح عإمرَاةٌ ـ م لٌ وجر    لـیالنَّـاس. فقـالَ ع   ثـواعاب

... هن أهلکَماً مح ا وهن أهلکَماً م354، ص21، ج1409(حرّ عاملی،  »ح(.  
توانند وکالي زوجین باشند؛ زیرا وکالـت عقـدي    مبتنی بر این روایت، حکمین نمی

  ل است و کسی جز به رضایت دیگري بر وي وکالتی نخواهد داشت.میان موکل و وکی

  . بررسی نظریه کارشناسی (خبرویت)2ـ3
یـک از نظریـات تحکـیم و توکیـل      ممکن است حکمیت در دعاوي خانوادگی بر هـیچ 
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» کارشناسـی «منطبق نبوده، ماهیت متمایزي داشته باشد. نگارنده از این ماهیت متمایز به 
ا آنجا که بررسی گردید، نظریه کارشناسی در منـابع فقهـی ذکـر نشـده     نماید. ت تعبیر می

ــی  ــط م ــت؛ فق ــرد.      اس ــاهده ک ــه مش ــن نظری ــه ای ــایلی ب ــابع تم ــی من ــوان از بعض ت
در مقـام، حـاکم   حکَـم  نوشته است: مراد از حکَم درباره مفهوم  سبزواري عبداالعلیسید

و تخاصم میان زوجـین اسـت   شرعی نیست، بلکه این کلمه از احکام یعنی منع از تنافر 
)؛ یعنی کسی که توانایی رفع شقاق و ایجـاد وفـاق را   231، ص25، ج1413(سبزواري، 

داشته باشد. ایشان همچنین نوشته است: حکمین باید در جهت اصـالح میـان زوجـین    
  باشند (همان).» خبره«

ر حکمیت به لحاظ شرایط حکمین و مبانی آن با کارشناسـی قرابـت بسـیار دارد. د   
  گیرد. ادامه نوشتار، ادله تطبیق حکمیت بر نظریه کارشناسی مورد بررسی قرار می

  . انطباق شرایط حکمین با کارشناسی2ـ3ـ1
گردد، با شرایط کارشناس منطبق  شرایطی که از آیه مورد بحث براي حکمین استنباط می

اصـل بـه    گونه که پیش از این در مفهوم واژه حکم بیان گردیـد، حکـم در   است. همان
گیرد. در قـرآن کـریم واژه حکـم     باشد؛ منعی که براي اصالح صورت می معناي منع می

فَاهللاُ یحکُـم  «گاهی به معناي داوري و گاهی به معناي إتقان و استواري آمده است؛ مانند 
سوره مبارکه حج. فعـل   52در آیه  »اهللاُ آیاته یحکم«سوره مبارکه بقره و  113در آیه  »بینَهم

»کُمحنمودن؛ ولی فعل  کردن و داوري به معناي حکم »ی»مکحبه معناي استوارساختن و  »ی
غیر از معناي حاکم شرع، معنـاي دیگـري نیـز    » محکَ«نمودن است؛ بنابراین واژه  محکم

توانـد معنـاي    مـی دارد و آن منع، استواري و تحکیم است که اتفاقاً همین معناي اخیـر  
تـوان   در آیه مورد بحث باشد. در نتیجـه، از ایـن تعیبـر مـی    » حکم«اصلی و ریشه واژه 

که آیه » قرابت«را براي حکمین استنباط کرد. به جز این شرط و شرط » خبرویت«شرط 
به آن تصریح کرده، شرط دیگري ذکر نشده است؛ با اینکه ظاهراً آیـه مبارکـه در مقـام    

بـودن یـا اجتهـاد وجـود      ؛ بنابراین دلیلی بر اعتبار شروط دیگر نظیر مردبیان بوده است
)، در حالی که اگر حکمیت را بر تحکیم منطبـق سـازیم، نـاگزیر    230ندارد (همان، ص
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  باید بر شرایط مذکور در آیه موارد دیگري را اضافه کنیم.

  اق مبانی حکمیت با کارشناسیب. انط2ـ3ـ2
میان اشخاص از جمله منازعات خانوادگی، قضـات محـاکم    رود به اختالفات انتظار می

اي با حضور زوجـین   رسیدگی نمایند؛ ولی قرآن کریم بر لزوم تشکیل نشست چهارنفره
و حکمین برگزیده آنان از میان خانواده یا خویشان براي رسیدگی به اختالف زوجین و 

ه حکمیت در دعـاوي  رسد مبناي توصیه ب حل و فصل آن تأکید نموده است. به نظر می
خانواده به جاي رجوع به قضات محاکم، تأثیر اندك شـیوه قضـایی در حـل مسـائل و     
مناقشات خانواده است، بلکه در برخی موارد، شیوه حقوقی و قضایی براي حل مسـئله  

آید، ضرورت رسیدگی به دعاوي خانواده به  آن را پیچیده خواهد کرد. آنچه در ذیل می
  نماید. اثبات میرا  1روش غیرقضایی

برخی مشکالت نهاد خانواده ماهیت غیرحقـوقی   الف) مشکالت غیرحقوقی خانواده:
گونه مشـکالت را مـدیریت نمـوده،     دارد و به همین دلیل، شیوه قضایی قادر نیست این

حل ارائه کند؛ زیرا قضاوت مبتنی بـر مسـتندات قـانونی و قواعـد حقـوقی       براي آن راه
است؛ به طـور مثـال،   » اخالقی«ت بسیاري از مشکالت خانواده است، در حالی که ماهی

حل حقـوقی   سوء رفتار زوج با همسر تا وقتی به حرج زوجه منتهی نگردد، براي آن راه
هاي زوج در امور مالی تا زمانی که تـرك انفـاق بـه     گیري و قضایی وجود ندارد. سخت

ار زوجه نیز مطلب بـه همـین   حل حقوقی و قضایی ندارد. در جانب رفت شمار نیاید، راه
حل حقـوقی و قضـایی دارد    صورت است. سوء معاشرت زوجه با شوهر فقط وقتی راه

وي منتهی گردد و سایر مشکالت در روابط میان اعضـاي خـانواده جنبـه    » نشوز«که به 
اخالقی و عاطفی دارد و در این حوزه، ابزار خشک حقوقی کارآمـدي چنـدانی نـدارد،    

فایـده و   ناپذیر است، در حریم خـانواده بـی   وقی که قهري و انعطافهاي حق بلکه روش

                                                   
شود کـه بـه اختصـار     ها به روش جایگزین حل و فصل اختالفات تعبیر می . در زمان ما از این روش1

(ADR)  یعنیAlternative Dispute Resolution    نیـا،   نامیده شده است (در ایـن بـاره، ر.ك: هـدایت
  ).59، ص1387
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باشد. کم نیست اختالفات میان زوجین یا والدین و فرزندان که با زبان  گاهی زیانبار می
بندد و حال آنکه اگر حقوق و دادگـاه مداخلـه نمایـد،     مالیم و مؤثر موعظه رخت برمی

  انجامد. فقط به تشدید اختالف می
بخش قابـل تـوجهی از مسـائل حـوزه خـانواده جنبـه        ت پنهانی خانواده:ب) مشکال

پنهانی دارد. در این صورت، حقوق و قضا براي حـل آن ابزارهـاري اثبـاتی در اختیـار     
دارد و  ندارد؛ مانند مردي که در حریم خانواده با تیغ سخن، به همسرش توهین روامـی 

ی دارد؛ ولـی در محکمـه آن را انکـار    دهد یا از وي تقاضاهاي نامتعـارف  وي را آزار می
کند. این امور اگرچه ماهیت حقوقی دارد؛ ولی زوجه براي اثبات مدعاي خود دلیلی  می

ندارد و براي محکمه نیز براي ورود به حریم خصوصی زوجین راهی نیست. در نتیجـه  
نتیجه خواهد ماند، در حالی کـه حکمـین بـا زوجـین رابطـه       طرح دعوي در دادگاه بی

انـد و بـه همـین دلیـل در صـورت       ویشی دارند و آنان در ارتباط نزدیک بـا زوجـین  خ
گونه مشـکالت را   توانند این برخورداري از قدرت تشخیص و توان درمان، به آسانی می

  مدیریت نمایند.
در محاکم قضایی، طرفین دعوا ناچارند براي دفاع از  ج) لزوم حفظ قداست خانواده:

فاش سازند. روشن است که بیان اسرار خانوادگی نزد بیگانه و  خود هرگونه اسراري را
دارشدن احساسات زن و شوهر خواهد شد. در چنین حـالتی، اگـر    اجنبی باعث جریحه

هم زن و شوهر به حکم دادگاه و به اجبار بـه خانـه بازگردنـد، دیگـر از آن محبـت و      
اده اسـت زن و  صمیمیت و وحدت معنوي سابق خبري نخواهـد بـود. تجربـه نشـان د    

اند، دیگر آن زن و شوهر سابق نیستند. روشن است که در  شوهري که راهی دادگاه شده
شود  محکمه صلح خانوادگی، اسرار خانوادگی به خاطر شرم حضور فامیل یا مطرح نمی

  و یا اگر مطرح شود، چون در برابر فامیل یا آشناست، اثر سوئی نخواهد داشت.
حکمین با زوجین رابطه خویشی دارنـد و همـین    ي خانواده:د) اهتمام حکمین به بقا

شود که با انحالل خانواده جز در موارد ضرورت موافقـت نکننـد؛ زیـرا     امر موجب می
دانند که ادامه اختالف یا جدایی زوجین چه پیامدهایی در روابط متقابل و سرنوشت  می

تفـاوت   ه سرنوشت آنان بیتوانند ب فرزندان بر جاي خواهد گذاشت. به همین دلیل نمی
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باشند. اگرچه قضات محاکم نیز به دلیل برخورداري از شایستگی اخالقی باال، نسبت به 
آنـان بیگانـه محسـوب      سرنوشت زوجین و فرزندان آنان دلسوزند؛ ولی در هـر حـال،  

)؛ 376، ص3، ج1374شوند و با زوجین منافع مشترك ندارند (مکارم شیرازي، سال  می
  اند. کمین به مراتب بیشتر از قضات به دنبال بقاي خانوادهبنابراین ح

  نتیجه
تحقیق حاضر سه احتمال درباره ماهیت حکمیت در دعاوي خانوادگی را مورد بررسـی  

  قرار داده، به نتایج ذیل دست یافته است:
شده در فقه امامیه، تطبیق حکمیت بر تحکیم است؛ ولـی   الف) اگرچه نظریه پذیرفته

ادله قابل اعتمادي ندارد و التزام به این نظریه دشوار است. نظریه توکیل نیـز  این نظریه 
  شود، ارزش اثباتی ندارد. اي که براي اثبات آن اقامه می جایگاه فقهی روشنی ندارد و ادله

ب) نظریه کارشناسی در فقه مورد توجه قرار نگرفته است؛ ولی شـرایط حکمـین و   
یت با نهاد کارشناسی سازگاري بیشتري دارد. مبتنی بـر  اختیارات آنان و نیز مبانی حکم
اند که از سوي زوجـین یـا خویشـان آنـان یـا محـاکم        این نظریه، حکمین کارشناسانی

شوند تا ریشه شقاق را شناسایی کرده، براي سـازش آنـان تـدبیري     خانواده برگزیده می
ه از پـیش شـرط کـرده    آور نیست، مگـر اینکـ   اتخاذ نمایند. رأي آنان براي زوجین الزام

باشند. محاکم قضایی نیز به صدور اجرائیه بر مبناي نظریه حکمـین ملـزم نیسـتند و بـا     
  شود. تصمیم آنان مانند نظریات سایر کارشناسان برخورد می
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