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خانواده(  ی)در دعاو تیحکم تیماه
 سوره نساء 53 هیدر آ

 
 *اینتیاهلل هدافرج  _________________________________________________ 

 

 چکیده

ب ه   توان   یک ه م    کن   یبروز م   یزن و شوهر  اختالفات انیبه طور معمول در روابط م
دو  نی ی ک رد  ات و و تع   ری  تعب« ش اا  »اختالف ب ه   نیاز ا میمتارکه منجر شود. قرآن کر

 وی  نم ود  ات و. در خص وا ماه    هیرفع آن را توص   یزن و شوهر برا شانیحَکَم از خو
 «میتحک  »عظ ا  عم  تاآ آن را    یات و  فاه ا     مط ر  ش    یاتی  نظر یاز نظر فاه ویحکم

دو نظ ر،    نیا یابیو ارز یمااله ضمن بررت نی. اان   ینام «لیتوک»آن را  زین یشمرد ، بعض
 .ده یقرار م یمورد بررت «یکارشنات»را با عنوان  ینظر توم

 خانواد . ،یدعاو ،یشاا ، قضاوت، وکالو، کارشنات و،یحکمواژگان کلیدی: 

 
  

                                                      

 .(hedayat47@gmail.com) یاسالم شهیپژوهشگاه فرهنگ و انداستادیار  *
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 مقدمه

اسالم برای خانواده قداست و منزلت خاصی قائل شدده اسدتا اس سدویی بده اسدتواری      

و اس سوی دیگر، اس هر فعل یا قولی که باعد  ستدتی    روابط خانواگی فرمان داده است

این رابطه مقدس گردد، نکوهش نمدوده اسدت. بدر ایدن اسداس، بدرای اسد  قداسدت         

هدای اخالقدی و   خانواده، استواری روابط خانوادگی و پیشگیری اس انحالل نکاح، توصیه

ر بدرای  اقوقی متعددی را مطرح کرده است. اس جملده تددابیر م در قدران کدری      تالزاما

های میان سوجین، اکمیت یا داوری اسدت. در ییده   تحکیر خانواده و مدیریت اختالف

 سوره مبارکه نتاء یمده است: 53
 اهللُوَفِّقِیإِصْالَحاً  دایرِیحَکماً مِنْ أَهْلِهَا إِن  فَابْعَثُوا حَکماً مِنْ أَهْلِهِ وَ نِهِمَایإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَ وَ
: اگر اس شقاق میان سن و شدوهر بیمنداه هتدتید، داوری اس    راًیخَبِ ماًی نانَ لَلِاهللَإِنَّ نَهُمَایبَ

خانواده مرد و داوری اس خانواده سن برگزینید. اگر بنای ین دو به اصالح باشدد، خددای   
 یورد که خدا همواره دانایی باخبر است.شان را توافق پدید میتعالی بین

فراوانی میدان مستدران و فق دای ع دام درگرفتده اسدت و       درباره ییه مذکور مباا  

ااکام متعدد و متساوتی اس ین استخراج شده است. یکی اس مباا  م در مربدوب بده ین،    

اند. این ن ریه رویکرد باشد. بعضی اکمیت را اس نوع تحکیر دانتتهماهیت اکمیت می

هیدت، توکیدل   غالب میان دانشدمندان اسدالمی اسدتا ولدی بعضدی ین را بده لحدا  ما       

اند. روشن است که این بح  صرفاً یک مناقشه علمدی نیتدت و رمدرات عملدی     شمرده

قابل توج ی دارد. اگر اَکَمی قاضی تحکیر باشد، در تعیدین ین بایدد شدرایط قضداوت     

رعایت گردد و رأی وی درباره اختالف میان سوجدین اس اعتبدار رأی قاضدی برخدوردار     

مین وکیدل سوجدین باشدند، متدبله بده کلدی متسداوت        خواهد بود، در االی که اگر اک

 گردد.خواهد شد و مقررات عقد وکالت بر روابط میان سوجین و اکمین ااکر می

نگارنده معتقد است اکمیت غیر اس قضداوت و وکالدت اسدت و ماهیدت متمدایزی      

دهد که این ن اد بیشدترین شدباهت   های ما درباره ماهیت اکمیت نشان میدارد. بررسی

دارد. اربات این ن ریه تأریر و تحدول جددی در فقده خدانواده بدر      « کارشناسی»با ن اد را 

گذارد و به لحا  کاربردی بعضی مشکالت مربوب به ن اد ااکمیت در دعاوی جای می
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کوشدد مبدانی ن ریدات قضداوت و وکالدت را      کند. این تحقیق مدی خانوادگی را ال می

 ه ن ریه کارشناسی را نیز تبیین نماید.بررسی و ارسیابی نماید و سرانجام، ادل

 شناسی. مفهوم7

باشدند. در بخدش   هدای کلیددی تحقیدق کندونی مدی     ، واژه«شقاق»و « اکمیت»دو واژه 

 گیرد.ها و عناوین مرتبط با ین مورد بررسی قرار مینختت نوشتار، مس وم این واژه

 . مفهوم حکمیت و عناوین مرتبط7ـ7

های مدرتبط بدا ین یعندی    و سپس واژه« اکمیت»ژه در این قتمت نختت مس وم وا

 گردند.تبیین می« توکیل»و « تحکیر»

 . حکمیت7ـ7ـ7

است. البته نه مطلق منع، « منع»و ین در لغت به معنای « اَکَر»اکمیت مصدر جعلی اس 

گیدرد )راغدب اصدس انی،    بلکه منعی که با هدف اصالح و تصدحی  کجدی صدورت مدی    

گویندا سیدرا مدانع سرکشدی    می «الدّابهحکمة»، به لگام چ ارپا (. اس این رو112، ص4141

ساسد )همان(. در سدایر مشدتقات ایدن واژه نیدز     شود و ایوان را رام و مطیع میوی می

شود، وجود داردا همین معنا به اضافه خصوصیتی که اس وسن و قالب خاص ین ناشی می

، 1، ج4141مصدطسوی،  شدود ) روی انتدان مدی  دانشدی اسدت کده مدانع کد      « اِکمت»

قضاوت و داوری میان اق و باطل و به نوعی ممانعت اس غلبه کجدی  « اُکر(. »161ص

کندد و اکدر بده فصدل     بر راستی است. ااکر کتی است که میان متناسعان داوری مدی 

 دهد و دیگر مشتقات.خصوصمت می

 . عناوین مرتبط با حکمیت7ـ7ـ2

سه عنوان فق دی یدا اقدوقی قابدل تطبیدق      اشاره شد که اکمیت و به تبع ین اکر، بر 

 باشد. السم است مس وم و ماهیت این سه اصطالح تبیین گردد.می

گونه که پس اس این خواهیر گست، مش ور فق دا اکمیدت را بدر    همان الف( تحکیم:
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« قاضدی تحکدیر  »ر در اصطالح فق دا همدان   کَاند. در این صورت، اَتحکیر تطبیق داده

قضداوت  »و « قضداوت انتصدابی  »باشدد:  قضداوت بدر دو قتدر مدی    است. اس ن ر فق ی 

قضاوت انتصابی ین است که شخص واجدد شدرایط قضداوت، اس سدوی امدام      «. انتخابی

  به نصب خاص یدا عدام بده قضداوت منصدو  شدده باشدد. قاضدی منصدو          وممعص

گیدرد. در مقابدلق قاضدی منصدو ، قاضدی      را اس نصب امام میمشروعیت قضاوت خود 

قرار داردا یعنی فردی که طرفین نزاع با توافدق یکددیگر، وی   « قاضی تحکیر» منتخب یا

اند، بدون اینکه این شدخص اس سدوی امدام بده طدور      را برای داوری میان خود برگزیده

با  4(.441، ص4، ج4115خاص یا عام به قضاوت منصو  شده باشد )موسوی اردبیلی، 

گدردد  صوصیت انتخا  موجب نمدی با وجود این، فرد منتخب والیت بر قضا دارد و خ

 1(.373، ص4، ج4141که سمت وی اس نوع وکالت باشد )منت ری، 

اند. وکالت در لغت به معندای  توکیل منطبق ساخته ربعضی اکمیت را ب ب( توکیل:

کردن کار خدود بده اوسدت و وکیدل در معندای مسعدول       کردن به دیگری و واگذاراعتماد

، 4144د که کاری به او واگذار شده اسدت )جدوهری،   گردباشد و به کتی اطالق میمی

(. 415، ص45، ج4141/ مصددطسوی،  221، ص4141/ راغددب اصددس انی، 4211، ص3ج

اسدتنابه در  »مس وم فق ی وکالت با مس وم لغوی ین هماهنگ اسدت. فق دا وکالدت را بده     

ا (. مطابق این تعریف، موکدل وکیدل ر  434، ص1، ج4142اند )الّی، معنا کرده« تصرف

داند. باید توجده داشدت کده    دهد و اقدام او را به منزله اقدام خود مینایب خود قرار می

موضوع وکالت فقط اعمال اقوقی مانند بیع یا اجاره است و واگذاری انجدام یدک کدار    

 گیرد.مادی مثل تعبیر یا تخریب بنا در مس وم اصطالای وکالت قرار نمی

                                                      

النهاا،، أن   التحکیم هو شخص أو أشخاص، یتراضی بهه أو بههم فرفها   قاضی». در این مأخذ یمده است: 4
براساس ایدن تعریدف، قاضدی تحکدیر     «. بذلکیترافعا لنده أو لندهم و أن یقبل قوله أو قولهم و یعمل 

بده  دو نسر یا گروهی اس افدراد را  ممکن است بیش اس یک نسر باشدا یعنی طرفین دعوی ممکن است 
 داوری در مورد نزاع میان خود برگزینند.

ن لهه فقهو و قهد یکهون باابهتنابة به ن       ذاألمر إلی الغیر قدیکون باإلإیکال». در این مأخذ یمده اسدت:  1
الوایة والسهلةة  المنوب لنه و قد یکون بإحداثالعمل لملالنائب وجوداً تنایلیاً للمنوب لنه و ن نّنیکو

 «.المستقلة للغیر مع قبوله
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اد کارشناسدی قابدل تطبیدق باشدد.     ممکن است اکمیدت بدر ن د    ج( کارشناسی:

تواند در متائل مربوب به بودن در فنی میکارشناس کتی است که به مناسبت خِبره

(. او شخص رالد   1122، ص1، ج4572فنّ خود اظ ارن ر کند )جعسری لنگرودی، 

طرفی است که بر مبنای تخصص خود و نه قواعد اقوقی یا مواسین قضایی، ن ر بی

(. به عبارت دیگر، ینچه وی درباره 454، ص4525حی و صادقی، دهد )مصلفنی می

ای قضایی یا تصمیمی اقوقی نیتت، بلکه ن دری فندی   کند، متبلهین اظ ارن ر می

شدود  تعبیر می« اهل خبره»درباره امر موضوعی است. در متن فق ی اس کارشناس به 

هدای گونداگون   در بدا   4های اربات موضوع ااکام شدرعی که به عنوان یکی اس راه

شدود کده اهدل    شناسی، خبره به کتی گسته میرفته است. به لحا  واژه نفق ی سخ

(. در فقه اس خبره همین معنا اراده 1، ص5، ج4141اطالع و دقت باشد )مصطسوی، 

شود و در قوانین موضوعه جم وری اسالمی ایران نیز خبره به همین معنا تعریف می

االجرا و چگونگی رسیدگی به مساد اسناد رسمی السم نامه اجرایشده است. در ییین

( در تعریدف خبدره یمدده اسدت:     44/6/4527شکایت اس عملیات اجرایی )مصدو   

ن ر صااب فنی که به ج ت م ارت خود در موضوعات مربوب به فن خود صااب»

شود که کارشناسدی مس دوم متمدایزی اس مسداهیر سدابق      با این بیان معلوم می«. باشد

 سیرا در مس وم کارشناسی والیت یا نیابت وجود ندارد.استا 

 آن با نشوز ت. مفهوم شقاق و نسب7ـ2

بوده، السم است این واژه تعریف شدود. همچندین، السم   « خوف شقاق»موضوع اکمیت 

 است نتبت شقاق با نشوس نیز تبیین گردد.

                                                      

. موضوعات متعلق ااکام شرعی دو قتر استا نختت، موضدوعاتی کده تبیدین ین دا وظیسده شدارع       4
ادات و دوم، موضوعاتی که شارع دربداره ین دا   است مانند نماس، روسه، سکات، ا  و دیگر عناوین عب

گونده موضدوعات،   ن ری ندارد و فقط اکر ین ا را بیان کرده است. روش شناخت و تشدخیص ایدن  
 باشد.های ین میروش معمول عقالیی است که رجوع به اهل خبره یکی اس راه
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 . تعریف شقاق7ـ2ـ7

شددن  یق به معنای نصف و دو ندیر شناسی شقاق ممکن است اس شقّ و شقبه لحا  واِژه

گدردد  باشد. به همین دلیل، به تَرَه و کوفتگی دست و پای ایوانات شقاق اطدالق مدی  

تواندد بده   شدقاق سوجدین مدی   (. به تناسب همین معندا،  4341، ص1، ج4144)جوهری، 

، 45، ج4141معنددای جدددایی ناشددی اس اخددتالف، ضدددیت و عددداوت باشددد )سبیدددی،  

یگر، شقاق به معنای مشقّت است و شقاق سوجین االتی است که (. در معنای د134ص

کنند. در ااادید  مدا   ینان یکدیگر را به سامت انداخته، برای یکدیگر مشقّت ایجاد می

 «فتَصدَّقُوا وَلهوْ بِِهقِّ التَمهرَ    »این واژه در هر دو معنا به کار رفته استا مانند ادی  نبوی 

)همدان( و نیدز مانندد     «التَمْهرَ ِ اتَّقُوا النّارَ وَلهوْ بِِهقِّ  وَ»( یا 524، ص1، ج4141عاملی،  )ارّ

لوْ ا أنْ أشُقَّ لَلی اُمَّتِی ألمَرتُهُمْ بالسَّهواِِ  »ادی  دیگری اس رسول گرامی اسالم که فرمود: 

 راغدب اصدس انی،  )هدای قریندی   نامه(. ینچه واژه11، ص5، ج4147)کلینی،  «مَعَ نُلِّ صاَل ٍ

، 4147( و منددابع تستدیری )طباطبددایی،  15، ص6، ج4141/ مصدطسوی،   131، ص4141

/  111، ص4تدا،، ج / فیض کاشدانی، ببدی   111، ص1، ج4147/ مش دی،  516، ص1ج

، 3، ج4143/ فخددر راسی،  74، ص5، ج4571/ طبرسددی،  121، ص4، ج4141طوسددی، 

 گردد.گسته باسمیه یکی اس دو معنای پیشاند، ب( درباره مس وم شقاق بیان داشته16ص

اسدت و ین بدا مشداهده برخدی     « خدوف شدقاق  »باید توجه داشت موضوع اکمیت 

تدوان موضدوع   گدردد. اس ایدن رو، مدی   های ناساسگاری و عالئر جدایی ااصل مینشانه

اکمیت را مطلق اختالفات یا دعاوی خدانوادگی دانتدت و تخصدیص ین بده دعداوی      

 یورد.ا سیرا هرگونه اختالفی در روابط سوجین خوف شقاق میطالق وج ی ندارد

شایان ذکر است در ن ام اقوقی جم وری اسالمی ایران، موضوع اکمیت فقط 

دعوای طالق است. در مادّه وااده قانون اصالح مقررات مربوب به طدالق تصدری    

 شده است:
ج دت رسدیدگی بده    هایی که قصد طالق و جدایی اس یکددیگر را دارندد بایدد    ... سوج

اختالف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعدوی نمایندد. چنانچده اخدتالف     

گونه کده قدرین   اند )ینفیمابین اس طریق دادگاه و اکمین اس دو طرف که برگزیده دادگاه
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کریر فرموده است( ال و فصل نگردید، دادگاه با صدور گواهی عددم امکدان سداسش    
 ی طالق خواهد فرستاد ... .ینان را به دفاتر رسم

اس انقدال    تر اس قوانین پسال  اسالمی وسیعداوری در قوانین پیش اس انق اما قلمرو

چندین   4542قدانون ییدین دادرسدی مددنی مصدو        676ه اسالمی بوده اسدت. در مدادّ  

 شده بود: مقرر
کتوه و در موارد اختالف میان سن و شوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکین و نسقه و 

سکنی و نیز هزینه طسلی که در ع ده شوهر و در اضانت سن باشد، اس طرف هریک اس 
توانند به درخواست هریک اس طرفین، دعوی را ارجداع  ها میسوجین طرح شود، دادگاه

کر دو نسدر اس بدین   به داوری نموده و در صورت عدم تراضی ین ا در تعیین داور، دست
ه در محل سکونت خود اقربا نداشته باشند، اس اشخاصدی  اقربای طرفین و در صورتی ک

االمکان سدعی در  اند اتیکه با ین ا معاشرت و دوستی دارند تعیین کنند. داورها مکلف

اصالح بین سوجین نموده و در صورتی که قدادر بده اصدالح نشدوند، رأی خدود را در      
سدل در صدورتی کده    بودن یکی اس طرفین و تعیین میزان هزینه سن یا طاقتشخیص ذی

 موضوع دعوی هزینه سن باشد، به دادگاه تقدیر دارند ... .

 . نسبت شقاق و نشوز7ـ2ـ2

، 6، ج4144نشدوس در لغدت بده معندای برتدری، بریمددگی و ارتسداع اسدت )فراهیددی،          

( و به همین دلیل به مکان یا هرچیز بریمده و مرتسدع نشدز اطدالق شدده اسدت      151ص

، 1، ج4567/ طریحی،  147، ص3، ج4143من ور، / ابن 211، ص5، ج4144)جوهری، 

(. واژه نشوس در قرین کریر به طور خاص در روابط سوجین به کار رفته است و 541ص

، 4147اندد )طباطبدایی،   مستران عمدتاً ین را به تناسب معنای لغوی، به عصیان معنا کرده

(. بتیاری اس 411، ص1، ج4143/ راوندی،  61، ص5، ج4571/ طبرسی،  513، ص1ج

فق ا در تعریف یکتانی اس نشوس سوجین و به تناسدب معندای لغدوی، ین را بده تمدرد و      

خدروج اس  »نمایند ضدابطه نشدوس سوجدین یدک چیدز و ین      سرکشی معنا کرده، تأکید می

(. البته مقصود اس اطاعت نیدز فقدط   541، ص1تا،، جاست )سبحانی، ببی« طاعت واجب

، 1، ج4147/ فاضدل یبدی،    414، ص4، ج4142)الّدی،  اطاعت در امور واجدب اسدت   
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، 4144/ عدداملی،   316، ص5، ج4114/ همددو،  121، ص1، ج4142/ الّددی،  411ص

 (.144، ص54تا،، ج/ نجسی، ببی 14، ص41، ج4142/ اائری طباطبایی،  427ص

با توجه به ینچه بیان شد، میان شقاق و نشوس سوج یا سوجده مالسمده وجدود ندداردا     

، 2، ج4145اند )عاملی، معنا کرده« نشوس متقابل سوجین»هی اس فق ا شقاق را به ولی گرو

(. 141ددد144، ص54تددا،، ج/ نجسددی، ببددی 155، ص1، ج4143/ خوانتدداسی،  561ص

 4این اساس، اگر نشوس سوجین به صورت متقابل باشد، شقاق خواهد بود. بر

 . بررسی نظریات فقهی درباره ماهیت حکمیت2

رسداندا  جویی یرای فق ا درباره ماهیت اکمیدت مدا را بده دو ن ریده مدی     بررسی و پی

تحکیر و توکیل. در این قتمت تحقیق، ادله این دو ن ریه مورد بررسی و ارسیابی قدرار  

 گیرد.می

 . بررسی نظریه تحکیم2ـ7

ن ریده   ای که درباره ماهیدت اکمیدت ابدراس شدد،    ترین و تأریرگذارترین ن ریهم ر

در این قتمت جایگاه فق ی ن ریه تحکیر، ادله و لواسم ین بررسدی و  تحکیر است. 

 گردد.ارسیابی می

 . جایگاه فقهی نظریه تحکیم2ـ7ـ7

شودا در بعضی مندابع یمدده اسدت:    ن ریه تحکیر در منابع قدیمی فقه امامیه مشاهده می

 (.146، ص1، ج4147تعیین اکر در شقاق بر مبنای تحکیر است، نه توکیدل )طوسدی،   

گونه که یا قاضی منتخب اصحا  دعوی است. همان« قاضی تحکیر»مقصود اس تحکیر، 

                                                      

/  1535، ص4147لبدی،  سهدره ا اندد )ابدن  معندا کدرده  « کراهت متقابل سوجدین ». بعضی نیز ین را به 4
(. بعضی 611، ص11، ج4143/ بحرانی،  414تا،، ص/ سبزواری، ببی 311، ص41، ج4144مروارید، 

انددا سیدرا در طدالق مبدارات، سوجدین      اقوقدانان مبتنی بر همین معنا، شقاق را معادل مبارات گرفته
باشدد  اس سدوی سوجده مدی   طور متقابل اس یکدیگر کراهت دارندا در مقابل طالق که کراهت فقط  به

 (.1112، ص5، ج4572)جعسری لنگرودی، 
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 567، ص2، ج4145باشد )عداملی،  اند، این ن ر رأی مش ور فق ا میبعضی تصری  کرده

ای است که یافتن مخدالسی  (. ش رت این ن ریه به انداسه611، ص11، ج4143/ بحرانی، 

ین را موافق و مقتضدای مدذهب شدمرده اسدت      طمبسوالدر  شیخبرای ین دشوار است. 

(ا ولی خواهیر دید اس سوی فق ای امامیه انتقاداتی نیدز بده   514، ص1، ج4527)طوسی، 

 این ن ریه صورت گرفته است.

 . ادله نظریه تحکیم2ـ7ـ2

ینچه باع  شد اکمیت در دعاوی خانواده بر تحکیر منطبق شود، شواهد و قرایندی در  

شمردن اکمیت، دالیدل  پس اس تحکیر وسیشیخ طارکه نتاء است. سوره مب 53متن ییه 

 (:146، ص1، ج4147باشد )همو، و شواهد ین را ذکر کرده است که به شرح ذیل می

 شیخدر ییه مبارکه است. « اَکر»ق اکمیت بر تحکیر، واژه یالف( نختتین دلیل تطب

فدابعثوا  »کده فرمدود:   در این باره نوشته است: دلیل ما سخن خدای متعدال اسدت    طوسی

 «.فابعثوا وکیالً»این جمله ظ ور در تحیکر داردا سیرا خداوند نسرمود: ...«.  اکماً

 ( دلیل دوم ن ریه تحکیر ین است که خطابات قرین کریر در بیان ااکدام، هرگداه   

وَالسّهارِقُ  »خطدا   ا مانندد  ندد اشوند، منصرف به امامدان و قضدات  به صورت مطلق بیان 

 «الاَّانهی فَاجْلِهدُوا نُهلَّ واحِهدن مِنْهُمها ...     الاّانِیَهةُ وَ »و  (52: )مائدده  «السّارِقَةُ فَاقْةَعُوا أیهدِیَهُما ... و

ا (. در ییه مورد بح  نیز خطدا  مطلدق اسدت و مخاطدب ین سوجدین نیتدتند      1 :)نور

یده مدورد بحد  متوجده     سوجین نیتتند. همچنین، خطدا  در ی  اکمین وکالی بنابراین

، در «ا وکدیالً وفدابعث »فرمود: سوجین نیتتا سیرا اگر خطا  متوجه سوجین بود، باید می

 «.فابعثوا حکماً: »ه استاالی که فرمود

إن یُریهدا إصهالحاً   »کده فرمدود:    باشدد بخشی اس ییه مبارکه مدی  متبله،ج( دلیل دیگر 

وکدالی سوجدین نیتدتندا سیدرا     شود که اکمدین  . اس این جمله ف میده می«اهللُ بَینَهُمایُوَفِّقِ

ند، در االی که اگر اکمین وکالی سوجین ااکمین در جمله مذکور،« یریدا»فعل فاعل 

 شد.فعل اراده به سوجین اضافه می ، بایدبودند

د( اکر اکمین به جز در افتراق نافذ است و همین خصوصیت دلیل ین اسدت  
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باشدند، در همده تصدمیمات     که اکمین وکیل نیتتندا سیرا اگر ینان وکالی سوجین

 خود باید بر مبنای ن ر موکالن خود عمل نمایند.

 . لوازم نظریه تحکیم2ـ7ـ5

اگر اکمیت در دعاوی خانوادگی را به لحا  ماهیت تحکیر به شمار یوریر، بایدد بده لدواسم    

 باشد:این ن ریه ملتزم شویر. اس جمله لواسم ن ریه تحکیر یا قضاوت انتخابی، امور ذیل می

الف( بر مبنای ن ریه تحکیر، اکمین بایدد شدرایط قضداوت را دارا باشدند. فق دای      

امامیه میان قاضی منصو  اس سوی امام و قاضدی منتخدب اصدحا  دعدوی در شدرایط      

اند: در قاضی تحکیر همان شرایط قضات منصدو  اس سدوی   تساوت قائل نشده و نوشته

/ عدداملی،  452، ص1، ج4144/ همددو،  264، ص1، ج4142امددام شددرب اسددت )الّددی، 

(. شدرایط  47، ص41، ج4145/ اردبیلی،  62، ص5، ج4144/ همو،  62، ص1، ج4147

قضدداوت اس ن ددر فقدده اسددالمی عبددارت اسددت اس بلددوی، کمددال عقددل، ایمددان، عدددالت، 

(ا بنابراین اکمین نیز باید 31، ص1، ج4142بودن، اجت اد و مردبودن )الّی، سادهاالل

 برگزید.اَکَر توان سنی را به عنوان اشند، در نتیجه مثالً نمیدارای همین شرایط ب

اسدت. براسداس   « اعتبار قضایی رأی اکمین» ( یکی دیگر اس لواسم ن ریه تحکیر 

این ن ریه یرای اکمین اس اعتبار یرای قضایی برخوردار خواهد بود. بده تعبیدر اقدوقی    

(ا اوالً، ایدن  457، ص4575یدان،  رأی قاضی اس اعتبار امر مختومه برخوردار است )کاتوس

االجراستا رانیاً، وقتی قاضی رأیدی را صدادر کدرد، بده     رأی بر اصحا  دعوا نافذ و السم

توانندد  تواند اس رأی خود برگرددا رالثاً، قضات دیگدر نیدز نمدی   جز در موارد خاص نمی

گی رأی وی را نقض نمایند یا همان موضوع را با همان خصوصیات مجدداً مورد رسدید 

قرار دهند. این اوصاف اجماالً مورد پدذیرش بعضدی فق دا قدرار گرفتده اسدت )نجسدی،        

قضداوت باشدد، رأی اکمدین اس     (. اال اگر اکمیدت نیدز ماهیتداً   15، ص14تا،، جببی

 همین اعتبار برخوردار خواهد بود.

 . نقد نظریه تحکیم2ـ7ـ1

ای که ن ن ریه نیتت. تمام ادلهینچه در اربات ن ریه تحکیر بیان گردید، قادر به اربات ای
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نمایدد  اند در اقیقت شواهد و قراینی است که فقط رابدت مدی  شیخ و دیگران اقامه کرده

اکمین وکیل سوجین نیتتندا سپس اس این نسی، نتیجه ایجابی گرفته شده، تحکیر اربات 

ان این بودن شواهد ذکرشده در نسی ن ریه توکیل، میگردد، در االی که بر فرض تماممی

نسی و ین اربات هیچ تالسمی نیتت. ممکن است اکمیت نه تحکیر و نه توکیدل، بلکده   

گستده، بده   ماهیت سومی باشد که بعداً ین را بررسی خواهیر کرد. افزون بر اشکال پدیش 

 دلیل تساوت اکمیت با تحکیر در موارد ذیل، التزام به لواسم ن ریه تحکیر دشوار است:

ندارد که رابت کند شدرایط اکمدین همدان شدرایط قضدات      الف( هیچ دلیلی وجود 

توان برای اکمدین جمیدع شدرایط قضدات را السم شدمرد )سدبزواری،       است، بلکه نمی

(. بده طدور خداص میدان شدرب      117، ص4114/ فاضل لنکرانی،  154، ص13، ج4145

د، بدا  بیان گردی« أهل ا»و « أهله»قرابت میان سوجین و اکمین که در قرین کریر با تعبیر 

شرایط اجت اد هیچ تناسبی نیتت. مبتنی بر ن ریه تحکیر باید مجت دی اس فامیل سوجین 

تدوان یدک   را برای اکمیت میان دعوای ینان برگزید. روشن است که در فامیل کمتر می

 فرد واجد شرایط قضای اسالمی یعنی مرد عادل مجت د یافت.

متسداوت اسدت. قاضدی      ( شیوه تعیین اکمین بدا روش انتخدا  قاضدی تحکدیر    

اندد، در ادالی کده در    تحکیر، فردی است که دو طرف دعوا بر قضاوت او توافق نموده

کند و در خود میاَکَر اکمیت، هرکدام اس اصحا  دعوا به طور متتقل اقدام به تعیین 

طرف مقابل دخالتی ندارد. اگر هر اکمدین را فامیدل طدرفین یدا دادگداه      اَکَر انتخا  

یک اس طرفین در تعیین ین نقشی ندارند. بعضی فق ای معاصر بدا اشداره   هیچتعیین کند، 

در قرین کدریر دلیدل بدر ربدوت قاضدی تحکدیر و       اَکَر اند: تعبیر به همین تساوت گسته

 مشروعیت ین نخواهد بود و میان این دو متبله ارتباطی نیتت )همان(.

ینچه در روایات ذکر شده اختیارات اکمین با تحکیر قابل انطباق نیتت. مطابق ج( 

توانند رأی به افتراق صدادر کنندد. مطدابق    است، اکمین جز با اذن و اجاسه سوجین نمی

اکمین اق تسریق ندارند، مگر اینکه اذن گرفتده باشدند و شدرب     ،صادقروایتی اس امام 

 تان جمع یا تسریق کنیر:کرده باشند که اگر خواستیر میان
شِئنَا جَمَعْنَا وَ إِنْ  یُفَرِّقَا حَتّی یَستَ مِرَا الرَّجُلَ وَالمَرْأ َ وَ یَِتَرَفَا لَلَیهِمَا: إِنْلَیسَ لِلْحَکَمَیْنِ أنْ 
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 (.314، ص5، ج4145بابویه قمی، بن)ا شَئنَا فَرَّقْنَا ...

اندد: اگدر   روایت مذکور و ن ایر ین مبنای فتوای فق ای ع دام قدرار گرفتده و نوشدته    

فق کردند، صحی  نیتت، مگر به اذن سوج در طدالق و اذن سوجده   اکمین بر تسریق توا

، 4144/ عداملی،   125، ص1، ج4142در بذل در صورتی که طالق خلع باشدد )الّدی،   

(. این اکر با تحکیر ساسگاری نداردا سیرا قاضی والیت بر اکر دارد و ادود 427ص

 اختیار وی به غیرطالق محدود نیتت.

اق بدون اذن سابقق سوجین اعتباری نددارد، در ادالی کده    د( رأی اکمین درباره افتر

اگر یندان قاضدی تحکدیر باشدند، دلیلدی بدر تحدیدد اختیدار یندان در رأی بده طدالق و            

کردن ین به اذن سوجین وجود نداردا سیرا اگرچه قضات تحکیر منتخدب طدرفین   موکول

 هتتندا ولی ادود اختیار ینان را شرع مقدس تعیین کرده است.

گسته، بعضی اس فق ا در اصل مشروعیت قاضی تحکیر یا نسدوذ  افزون بر مطالب پیش

/ معاوندت یمدوسش قدوّه     117، ص4114اندد )فاضدل لنکراندی،    اکر وی اشکال کدرده 

( و به ن ر بعضی دیگر، قاضدی تحکدیر   3122قضائیه، گنجیه یرای فق ی، قضایی، سؤال 

تصدور   اسدت و در دوران غیبدت   عصدوم میا عصر اضور امام  پیامبرن ادی ویژه سمان 

م فقی دان بده نصدب عدام بده قضداوت       ، تماشودا سیرا در دوران غیبت امام معصومنمی

اندا بنابراین عمالً هر مجت دی در سمان ما قاضی منصو  اسدت و در ایدن   منصو  شده

، 4145/ همدو،   74، ص5، ج4144یابد )عداملی،  صورت قضاوت تحکیمی مصداق نمی

 4(.44، ص6، ج4143/ خوانتاری،  161تا،، ص/ سبزواری، ببی 555، ص45ج

 . بررسی نظریه توکیل2ـ2

ن ریه دیگر درباره ماهیت داوری وکالت است. در ادامه نوشتار، جایگداه علمدی ن ریده    

 گردد.توکیل، ادله و لواسم ین بررسی و ارسیابی می

                                                      

نیدا،  . درباره این ن ریه مناقشاتی وجود دارد که بیان ین خارج اس اوصله این نوشدتار اسدت )هددایت   4
 (.24، ص4527
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 . جایگاه فقهی نظریه توکیل2ـ2ـ7

در بعضی یرار خود ن ریه توکیل را پذیرفته استا ولی وی نیز  اجبرابناس میان فق ا فقط 

اس این ن ریه عدول کرده، ن ریه تحکیر را قبول نموده است. ایشان بده ایدن تغییدر ن در     

 نویتد:اذعان نموده و می
ایر که این امر به صورت خود در این رابطه ذکر کرده« الفقهالکامل فی»ما در کتا  

باشددا سیدرا اگدر توکیدل     ین است که به صورت تحکیر مدی توکیل است و صحی  
بدراج طرابلتدی،   باشد، هر یینه تابع مقررات وکالت و شرایط ین خواهد بدود )ابدن  

 (.166، ص1، ج4146

اند: اگر اکمین مبعوث ااکر باشدند، تحکدیر   بعضی نیز قائل به تسصیل شده، نوشته

وع توکیل خواهدد بدود )عداملی،    محض خواهد بودا ولی اگر منتخب سوجین باشند، اس ن

 (.154، ص4، ج4145

اند: بنا بر ن ر مش ور، قرارداد داوری ندوعی وکالدت   بعضی اقوقدانان معاصر نوشته

دهندد کده دربداره اختالفدات     است. داوران به موجب قرارداد، به وکالی خود اختیار می

اسدتا ولدی ایدن نسدوذ     ینان داوری کنند. رأی داور درباره طرفین و قائر مقام ین ا نافدذ  

(. ظداهراً مقصدود یندان    453، ص4575ناشی اس ااکمیت اراده ایشان اسدت )کاتوسیدان،   

مش ور اقوقدانان است و من ور ینان اس داوری نیز داوری در ییین دادرسی مدنی است 

باشد و بعید است سخن ایشان ناظر بده مطلدق   که به مناسعات مدنی و تجاری مربوب می

شمردن ماهیت داوری در داوری در دعاوی خانواده باشد. اگرچه توکیلداوری اس جمله 

 رسد.ییین دادرسی نیز موجه به ن ر نمی

 . ادله نظریه توکیل2ـ2ـ2

دالیلی که ممکن است در تأیید و تقویت ن ریده توکیدل مدورد اسدتناد قدرار گیدرد، بده        

 گردد:اختصار بیان می

س بر ین دو والیت نداردا بنابراین فقدط  کالف( سوجین هر دو بالغ و رشیدند و هیچ

شان مداخله کرده و تصدمیر بگیرندد کده اس سدوی     توانند در مورد روابط میانکتانی می

نویتدد: بضدع ادق سوج و    با اشاره به این مطلب مدی  ش ید رانیینان اجاسه داشته باشند. 
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بدر ین دو   کسمال )م ر و نسقه( اق سوجه است و سوجین هر دو بالغ و رشیدند و هیچ

 (.611، ص11، ج4143/ بحرانی،  567، ص2، ج4145والیت ندارد )عاملی، 

 ( اکمین قاضی نیتتندا سیرا قاضدی )اعدر اس قاضدی منصدو  و منتخدب( بایدد       

مجت د باشدا اال اگر اکمین نیز قاضی باشند، ینان نیز باید شرب اجت اد را دارا باشند، 

 )همان(.در االی که در اکمیت اجت اد شرب نیتت 

 . لوازم نظریه توکیل2ـ2ـ5

با توجه به ماهیت عقد وکالت و اوصاف و ااکام ین در فقه اسدالمی، تطبیدق اکمیدت    

 بر توکیل لواسمی به شرح ذیل خواهد داشت:

وکالت عقدی جایز است و موکل هر سمان که اراده کندد،   الف( قابلیت عزل حکمین:

اید. اال اگر اکمیت ماهیتاً وکالدت بدوده و   تواند وکیل خود را اس سِمتش برکنار نممی

اندد، یندان هدر سمدان کده اراده کنندد،       اکمین وکالی کتانی باشند که ینان را برگزیدده 

 توانند اکمین را عزل نمایند.می

یکی دیگر اس لدواسم ن ریده وکالدت،     ب( محدودیت اختیارات حکمین در حدود اذن:

سیدرا وکدال خدارج اس اددود اذن      محدودیت اختیارات اکمدین بده اددود اذن اسدتا    

 اختیاری ندارند و تصمیمات ینان نافذ نیتت.

وکیل در تمام اقدامات خدود بایدد مصدلحت و غبطده      زوجین: ج( لزوم رعایت غبطه

موکل خود را در ن ر بگیرد. اال اگر اکمیت اس نوع وکالت باشد، هریدک اس اکمدین   

های خود باید مصال  و منافع کتی که اس سوی وی تعیین شده است را در یرا و تصمیر

 ن ر قرار دهد. مد

 . نقد نظریه توکیل2ـ2ـ1

ای هر که برای این ن ریه بیدان شدد،   ز ساسگار نیتت و ادلهن اد ااکمیت با وکالت نی

شود. درست است کند و اس نسی تحکیر، توکیل رابت نمیفقط ن ریه تحکیر را نسی می

که سوجین هر دو بالغ و رشیدند و کتی بر ینان والیت نداردا ولی باید توجه داشدت  

انجدام وظدایف شدرعی    که در االت شقاق و اصرار بر ین، سوجین هدر دو ممتندع اس   
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تواند وی را به تمکدین مجبدور   شوند و ااکر بر ممتنع والیت دارد و میمحتو  می

نماید. در این متبله نیز ممکن است گسته شود با اصرار سوجین بر شقاق، ااکر اقدام 

کند و سوجین را بده پدذیرش رأی اکمدین مجبدور خواهدد نمدود       میاَکَر به تعیین 

(. استدالل دوم نیز اس قوت السم برخوردار نیتت و ن ریده  516، ص7، ج4145)الّی، 

کندا اوالً، بعضی فق ای مدافع ن ریه تحکدیر، شدرب اجت داد را در    توکیل را رابت نمی

، 2، ج4145دانندا به این دلیل که مورد ین امر جزئی است )عداملی،  اکمین السم نمی

د شرب نیتت، پدس یندان   توان گست چون در اکمین اجت ا(. اس این رو، نمی567ص

کند و دلیل بر توکیل نخواهد بدودا  اندا رانیاً، این استدالل فقط تحکیر را نسی میوکیل

گردد، میدان نسدی تحکدیر و اربدات     سیرا با طرح ااتمال سومی که پس اس این بیان می

 ای نخواهد بود.توکیل مالسمه

ان بدا وکالدت   تدو ن ر اس همه ینچه بیان شد، اکمیدت را در صدورتی مدی   صرف

مقایته کرد که اکمین منتخب سوجین باشندا ولی اگر مطابق ن ر بعضی فق ا تعیین 

ینان بر ع ده خویشان سوجین یا ااکر شرع باشد، در این صورت بدا عقدد وکالدت    

 کامالً بیگانه است.

روایتدی اس  اندد. در  خویشدان سوجدین  « ابعثوا»مطابق بعضی اس روایات، مخاطب فعل 

 یمده است: عبیدهاس  سیرینبنمحمد
گروهی اس مردم بودند. امام هریک  یمدند، در االی که همراه علیسن و مردی نزد امام 

أتَههی »بدده همراهددان سوجددین فرمددود: اکمددی اس اهددل سن و اهددل مددرد برگزینیددد:     
ابْعَثوا حَکَمهاً   النَّاس. فقالَ لَلیٌّرَجُلٌ وَ إمرَا ٌ ه مَعَ نُلِّ واحِدن مِنهُمَا فِئامٌ مِنَ  فالِبٍأبیبنلَلِیَّ

 .(531، ص14، ج4141)ارّ عاملی،  «مِن أهلِهَا وَ حَکَماً مِن أهلِهِ ...

توانند وکالی سوجین باشندا سیدرا وکالدت عقددی    مبتنی بر این روایت، اکمین نمی

 ل است و کتی جز به رضایت دیگری بر وی وکالتی نخواهد داشت.میان موکل و وکی

 . بررسی نظریه کارشناسی )خبرویت(2ـ5

یدک اس ن ریدات تحکدیر و توکیدل     ممکن است اکمیت در دعاوی خانوادگی بدر هدیچ  
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« کارشناسدی »منطبق نبوده، ماهیت متمایزی داشته باشد. نگارنده اس این ماهیت متمایز به 

ا ینجا که بررسی گردید، ن ریه کارشناسی در مندابع فق دی ذکدر نشدده     نماید. تتعبیر می

تددوان اس بعضددی منددابع تمددایلی بدده ایددن ن ریدده مشدداهده کددرد.      اسددتا فقددط مددی 

در مقدام، اداکر   اَکَدر  نوشته است: مدراد اس  اَکَر درباره مس وم  سبزواری عبداالعلیسید

و تخاصر میان سوجدین اسدت   شرعی نیتت، بلکه این کلمه اس اِاکام یعنی منع اس تنافر 

(ا یعنی کتی که توانایی رفع شقاق و ایجداد وفداق را   154، ص13، ج4145)سبزواری، 

داشته باشد. ایشان همچنین نوشته است: اکمین باید در ج دت اصدالح میدان سوجدین     

 باشند )همان(.« خبره»

ر اکمیت به لحا  شرایط اکمین و مبانی ین بدا کارشناسدی قرابدت بتدیار دارد. د    

 گیرد.ادامه نوشتار، ادله تطبیق اکمیت بر ن ریه کارشناسی مورد بررسی قرار می

 . انطباق شرایط حکمین با کارشناسی2ـ5ـ7

گردد، با شرایط کارشناس منطبق شرایطی که اس ییه مورد بح  برای اکمین استنباب می

اصدل بده    گونه که پیش اس این در مس وم واژه اکر بیدان گردیدد، اکدر در   است. همان

گیرد. در قدرین کدریر واژه اکدر    باشدا منعی که برای اصالح صورت میمعنای منع می

فَهاهللُ یَحْکُهمُ   »گاهی به معنای داوری و گاهی به معنای إتقان و استواری یمده استا مانند 

سوره مبارکه ا . فعدل   31در ییه  «اهللُ آیَاتِهِیُحْکِمُ»سوره مبارکه بقره و  445در ییه  «بَیْنَهُم

به معنای استوارساختن و  «یُحْکِمُ»نمودنا ولی فعل کردن و داوریبه معنای اکر «یَحْکُمُ»

غیر اس معنای ااکر شرع، معندای دیگدری نیدز    « راَکَ»نمودن استا بنابراین واژه محکر

تواندد معندای   مدی دارد و ین منع، استواری و تحکیر است که اتساقاً همین معندای اخیدر   

تدوان  در ییه مورد بح  باشد. در نتیجده، اس ایدن تعیبدر مدی    « اکر»اصلی و ریشه واژه 

که ییه « قرابت»را برای اکمین استنباب کرد. به جز این شرب و شرب « خبرویت»شرب 

به ین تصری  کرده، شرب دیگری ذکر نشده استا با اینکه ظداهراً ییده مبارکده در مقدام     

بدودن یدا اجت داد وجدود     ا بنابراین دلیلی بر اعتبار شروب دیگر ن یر مدرد بیان بوده است

(، در االی که اگر اکمیت را بر تحکدیر منطبدق سداسیر، نداگزیر     154ندارد )همان، ص
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 باید بر شرایط مذکور در ییه موارد دیگری را اضافه کنیر.

 اق مبانی حکمیت با کارشناسیب. انط2ـ5ـ2

میان اشخاص اس جمله مناسعات خدانوادگی، قضدات محداکر     رود به اختالفاتانت ار می

ای با اضور سوجدین  رسیدگی نمایندا ولی قرین کریر بر لزوم تشکیل نشتت چ ارنسره

و اکمین برگزیده ینان اس میان خانواده یا خویشان برای رسیدگی به اختالف سوجین و 

ه اکمیدت در دعداوی   رسد مبنای توصیه بال و فصل ین تأکید نموده است. به ن ر می

خانواده به جای رجوع به قضات محاکر، تأریر اندده شدیوه قضدایی در ادل متدائل و      

مناقشات خانواده است، بلکه در برخی موارد، شیوه اقوقی و قضایی برای ادل متدبله   

یید، ضرورت رسیدگی به دعاوی خانواده بده  ین را پیچیده خواهد کرد. ینچه در ذیل می

 نماید.اربات میرا  4روش غیرقضایی

برخی مشکالت ن اد خانواده ماهیت غیراقدوقی   الف( مشکالت غیرحقوقی خانواده:

گونه مشدکالت را مددیریت نمدوده،    دارد و به همین دلیل، شیوه قضایی قادر نیتت این

ال ارائه کندا سیرا قضاوت مبتندی بدر متدتندات قدانونی و قواعدد اقدوقی       برای ین راه

استا بده طدور مثدال،    « اخالقی»ت بتیاری اس مشکالت خانواده است، در االی که ماهی

ال اقدوقی  سوء رفتار سوج با همتر تا وقتی به ارج سوجه منت ی نگردد، برای ین راه

های سوج در امور مالی تا سمانی که تدره انسداق بده    گیریو قضایی وجود ندارد. سخت

ار سوجه نیز مطلب بده همدین   ال اقوقی و قضایی ندارد. در جانب رفتشمار نیاید، راه

ادل اقدوقی و قضدایی دارد    صورت است. سوء معاشرت سوجه با شوهر فقط وقتی راه

وی منت ی گردد و سایر مشکالت در روابط میان اعضدای خدانواده جنبده    « نشوس»که به 

اخالقی و عاطسی دارد و در این اوسه، ابزار خشک اقدوقی کاریمددی چنددانی نددارد،     

فایدده و  ناپذیر است، در اریر خدانواده بدی  وقی که ق ری و انعطافهای اقبلکه روش

                                                      

شدود کده بده اختصدار     ها به روش جایگزین ال و فصل اختالفات تعبیر می. در سمان ما اس این روش4
(ADR)  یعنیAlternative Dispute Resolution     نیدا،  نامیده شده اسدت )در ایدن بداره، ر.ه: هددایت
 (.31، ص4527
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باشد. کر نیتت اختالفات میان سوجین یا والدین و فرسندان که با سبدان  گاهی سیانبار می

بندد و اال ینکه اگر اقوق و دادگداه مداخلده نمایدد،    مالیر و مؤرر موع ه رخت برمی

 انجامد.فقط به تشدید اختالف می

بخش قابدل تدوج ی اس متدائل ادوسه خدانواده جنبده        ت پنهانی خانواده:ب( مشکال

پن انی دارد. در این صورت، اقوق و قضا بدرای ادل ین ابزارهداری اربداتی در اختیدار      

دارد و نداردا مانند مردی که در اریر خانواده با تیغ سخن، به همترش تدوهین روامدی  

ی داردا ولدی در محکمده ین را انکدار    دهد یا اس وی تقاضداهای نامتعدارف  وی را یسار می

کند. این امور اگرچه ماهیت اقوقی داردا ولی سوجه برای اربات مدعای خود دلیلدی  می

ندارد و برای محکمه نیز برای ورود به اریر خصوصی سوجین راهی نیتت. در نتیجده  

نتیجه خواهد ماند، در ادالی کده اکمدین بدا سوجدین رابطده       طرح دعوی در دادگاه بی

اندد و بده همدین دلیدل در صدورت      ویشی دارند و ینان در ارتباب نزدیک بدا سوجدین  خ

گونه مشدکالت را  توانند اینبرخورداری اس قدرت تشخیص و توان درمان، به یسانی می

 مدیریت نمایند.

در محاکر قضایی، طرفین دعوا ناچارند برای دفاع اس  ج( لزوم حفظ قداست خانواده:

فاش ساسند. روشن است که بیان اسرار خانوادگی نزد بیگانده و   خود هرگونه اسراری را

دارشدن ااتاسات سن و شوهر خواهد شد. در چندین ادالتی، اگدر    اجنبی باع  جریحه

هر سن و شوهر به اکر دادگاه و به اجبدار بده خانده باسگردندد، دیگدر اس ین محبدت و       

اده اسدت سن و  صمیمیت و وادت معنوی سابق خبدری نخواهدد بدود. تجربده نشدان د     

اند، دیگر ین سن و شوهر سابق نیتتند. روشن است که در شوهری که راهی دادگاه شده

شود محکمه صل  خانوادگی، اسرار خانوادگی به خاطر شرم اضور فامیل یا مطرح نمی

 و یا اگر مطرح شود، چون در برابر فامیل یا یشناست، ارر سوئی نخواهد داشت.

اکمین با سوجین رابطه خویشی دارندد و همدین    ی خانواده:د( اهتمام حکمین به بقا

شود که با انحالل خانواده جز در موارد ضدرورت موافقدت نکننددا سیدرا     امر موجب می

دانند که ادامه اختالف یا جدایی سوجین چه پیامدهایی در روابط متقابل و سرنوشدت  می

تسداوت  ه سرنوشت ینان بدی توانند بفرسندان بر جای خواهد گذاشت. به همین دلیل نمی
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باشند. اگرچه قضات محاکر نیز به دلیل برخورداری اس شایتتگی اخالقی باال، نتبت به 

یندان بیگانده محتدو      سرنوشت سوجین و فرسندان ینان دلتوسندا ولدی در هدر ادال،   

(ا 576، ص5، ج4571شوند و با سوجین منافع مشتره ندارند )مکارم شیراسی، سدال  می

 اند.کمین به مراتب بیشتر اس قضات به دنبال بقای خانوادهبنابراین ا

 نتیجه

تحقیق ااضر سه ااتمال درباره ماهیت اکمیت در دعاوی خانوادگی را مورد بررسدی  

 قرار داده، به نتای  ذیل دست یافته است:

شده در فقه امامیه، تطبیق اکمیت بدر تحکدیر اسدتا ولدی     الف( اگرچه ن ریه پذیرفته

ادله قابل اعتمادی ندارد و التزام به این ن ریه دشدوار اسدت. ن ریده توکیدل نیدز      این ن ریه 

 شود، ارسش ارباتی ندارد.ای که برای اربات ین اقامه میجایگاه فق ی روشنی ندارد و ادله

 ( ن ریه کارشناسی در فقه مورد توجه قرار نگرفته استا ولی شدرایط اکمدین و   

یت با ن اد کارشناسی ساسگاری بیشتری دارد. مبتندی بدر   اختیارات ینان و نیز مبانی اکم

اند که اس سدوی سوجدین یدا خویشدان یندان یدا محداکر        این ن ریه، اکمین کارشناسانی

شوند تا ریشه شقاق را شناسایی کرده، بدرای سداسش یندان تددبیری     خانواده برگزیده می

ه اس پدیش شدرب کدرده    یور نیتدت، مگدر اینکد   اتخاذ نمایند. رأی ینان برای سوجین الزام

باشند. محاکر قضایی نیز به صدور اجرائیه بر مبنای ن ریده اکمدین ملدزم نیتدتند و بدا      

 شود.تصمیر ینان مانند ن ریات سایر کارشناسان برخورد می
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