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 هیمادّه واحده اصالح یفقه یبازپژوه
 (1131)مصوب  قانون طالق

 سوره نساء 13 هیبر آ هیتک با
 

 *نآهنگرال محمدرسو  
 **زاده زهره نقاش _______________________________________________________________ 

 چکیده

طالال  امالا ا     غهیصال  ی، اجالرا 0731قانون طالال  موالو     هیبراساس مادّه واحده اصالح
مالد  امکالان سالا ز ا      یگالوا   اقالت یباشالد، باله در   یتالواق   ایبه درخواست  وج و  نکهیا

. دینما یاقدا  م یگوا  نیبراساس نظر داوران به صدور ا زی. دادگاه نباشد یدادگاه منوط م
 یِو ق هال  یریتوجه به مسالال  تسسال  نساء استناد شده است. با  هسور 73 هیقانون، به آ نیدر ا

قانون مذکور، نظر مشالهور ق هالا    نیگست قانونگذار در تدو توان یم هیآ نیا یبرا شده انیب
 ،یخالانوادگ  یباله دمالاو   یدگیدر رسال  ساتیتشالر  تیال مانند مد  لزو  رما یرا درباره مسالل

در نسالو  حکالا    نی وجال  بالت یغ ریأثآنهالا و مالد  تال    فیلزو  انتخا  داوران، محدوده وظالا 
 انیال مد  لزو  انتخالا  داوران ا  م  ایمانند لزو   یدرباره مسالل یاست؛ ول رقتهیداوران، پذ

داوران و لزو  پرداخت اجرت به آنها مالوه بر قالو  مشالهور    طیشرا ن،ی وج شاوندانیخو
 مورد توجه قرار داده است. زی مان و موالح جامعه را ن اتیق ها، م تض

 هیال مد  امکالان سالا ز، آ   یقانون طال ، گوا  هیمادّه واحده اصالحواژگان کلیدی: 
 ، ش ا .حَکَا سوره نساء،  73

                                                      
 (.ahangaran@ut.ac.irی دانشگاه تهران )فاراب سیپرد اری* دانش

 .یحقوق اسالم یارشد فقه و مبان یآموخته کارشناس ** دانش
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 مقدمه

مقدس اسالال    شارعتوجه  زوجین، از جمله مسائلی است که مورد ایجاد صلح در میان

و روایات بسالیار    (021و  73 ،73نساء:  :در آیات )ر.ک ،از این رو قرار گرفته است.

( باله ایالن   733الال 731، ص20، ج0311ملی، عا / 033ال033، ص6ج، 0313)کلینی، 

 مهم اشاره شده است.

شده در حل کلی برا  حل اختالفات ایجاد به طور کلی در دین مقدس اسال ، دو راه

 میان زوجین مطرح شده است:

اسالتمرار  مالان    1،حقالوق واجباله خالود   الحه و گذشتن از برخی مص راهزوجین از . 0

، 7/ همالالان، ج 010، ص3، ج0303)طباطبالالایی، د شالالون اختالفالالات و وقالالوع طالالالق 

 (.013ال017ص

او در ایالن صالورت   از حاکم شرع استمداد جویند کاله  . برا  حل اختالفات خود، 2

 سوره نساء اقدا  نماید. 73باید طبق آیه 

زوجین  میان حل اختالفات ایجادشده در جهت حَکَمموضوعِ این آیه شریفه، تعیین 

 فرماید: می گونه ایناست. خداوند متعال در این آیه 
 اهللُ یوَفِّقِدَا إِصْالَحاً یرِیاً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ حکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حکَمنِهِمَا فَابْعَثُوا یوَ إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَ

 میالان ایشالان بالیم داریالد، از     در میالان و اگر از ایجاد نالااع  یراً: ماً خَبِیانَ عَلِک اهللَ ا إِنَّنَهُمَیبَ
انتخاب کنیالد. اگالر قصالد اصالالح داشالته باشالند،        حَکَمخویشاوندان زن و مرد، دو نفر 

 قطعاً خداوند دانا و آگاه است. .کند توافق ایجاد میآنها  خداوند میان

توضالیح اینکاله قانونگالذار     یافته است؛نمود  گوناگونیمفاد این آیه شریفه در قوانین 

طالق را باله   راهقانون مدنی، اختیار انحالل نکاح از  0077مادّه  مناب  فقهی در براساس

 اقدا  به تحدیالد ایالن اختیالار نمالود؛     به دلیل رعایت مصلحت جامعه، ؛ ولیمرد داده بود

. این الالاا   کرد ملا  به دریافت گواهی عد  امکان سازشبرا  نمونه، متقاضی طالق را 

 0737مصالوب  کاله  و اصالالحیه آن   0736ه مصالوب  در قانون حمایت خانواد نخست

                                                      
هالا    یگذشت مرد از کوتالاه »و  «گذشت زن از مقدار  از مهریه و نفقه خود»توان به  می در این باره .1

  اشاره کرد. «زن در انجا  وظایف زناشویی
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ها  مدنی خاص مصوب  مطرح شد. پس از انقالب نیا در الیحه قانونی دادگاهباشد،  می

 واحده اصالحیه قانون طالق مطرح شد.مادّه  و 0731

 هواحالد مالادّه   قانونگذار در متابعت از این آیاله شالریفه و باله اسالتناد آن در     همچنین،

 دارد: مقرر می« 20/02/0731مربوط به طالق مصوب قانون اصالح مقررات »
هالایی کاله قصالد طالالق و جالدایی از       زوج ،ه واحده ال از تاریخ تصویب ایالن قالانون   مادّ

دگی به اختالف خود به دادگاه مدنی خاصی مراجعاله  یباید جهت رس ،یکدیگر را دارند
بین از طریق دادگاه و حکمین از دو طالرف  چه اختالف فیما و اقامه دعو  نمایند. چنان

و فصل نگردید، دادگاه ، حل طور که قرآن کریم فرموده است(اند )آن دادگاهکه برگایده 
 . آنان را به دفاتر رسمی طالق خواهد فرستاد ... ،با صدور گواهی عد  امکان سازش

 است: آن مقرر داشته 0باشد که در تبصره  تبصره می 3این قانون شامل 
نحوه دعوت از حکمین و بررسی صالحیت آنان به عهده دادگاه مدنی خاص است کاله  

یب رئیس قالوه  نامه اجرایی آن ظرف دو ماه توسط وزیر دادگستر  تهیه و به تصو آیین
 قضائیه خواهد رسید.

واحده قانون مادّه  0ه اجرایی تبصره نام آیین» اقدا  نمود وبدین امر  وزیر دادگستر 

)یعنالی بالا    2/02/0730در تالاریخ   کالرد و را تهیاله  « مربوط باله طالالق   اصالح مقررات

باله   تبصالره  0و مادّه  1نامه با  واحده( این آیینمادّه  سال از تصویب ا  حدود یک فاصله

 .تصویب رئیس قوه قضائیه رسید

 واحده با دیگالر قالوانین در ایالن اسالت کاله قانونگالذار      مادّه  تفاوت شایان ذکر است

قائالل  ارد طالق تالوافقی  وت گواهی عد  امکان سازش در غیر از مبه لاو  دریاف نخست

 داند. موارد طالق الاامی می ، دریافت گواهی مذکور را در همههدواحمادّه  در؛ ولی بود

 ی بررسی نکات تفسیر. 1

مناسالب اسالت در    ،از شروع در مباحث فقهی و حقوقی مربوط به این آیه مبارکاله پیش 

 نکات ادبی مطالبی تقدیم گردد.خصوص مفردات آیه مبارکه و 
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 معنای لغوی و اصطالحی شقاق. 1ـ1

ا در ه و قطعه آمده است. اهل لغت ایالن کلماله ر  به معنا  تک« شق»از  ،در لغت «شقاق»

برنالد   جانبِ همراه خود به کار میگرفتن در جانبی غیر از معانیِ خالف و جدایی و قرار

، 0306 / طریحالی،  0317ص ،3ج ،0301 ،جالوهر   / 3، ص3ج ،0301 )فراهید ،

یکالدیگر  رود که دو قسمت از یک شیء از  می زمانی به کار . لفظ شقاق(013ص ،3ج

نبالوده،   ال  نالد ا که دو فرد مستقل له این لفظ در آیه، زوجین ال  جدا شوند؛ بنابراین موضوع

 .(33ص ،3ج ،0731 ،باست )طی بلکه زوجیت

 اند: گونه تعریف کرده اند و این کار بردهفقها نیا شقاق را در همان معنا  لغو  خود به 
جالدایی و یالا    شقاق یعنی هریک از زوجین از یکدیگر کراهت داشته و بالا یکالدیگر در  

 ،نجفی / 233، ص7ج ،0313 ی،حلّ / 737، ص0303 ،)حلبیصلح، به توافق نرسند 
تالا،،   ، ]بالی سالبحانی تبریالا    / 237ص، 22ج، 0302، قمی / 211، ص70، ج0313

 .(763، ص1ج، 0307، عاملی / 713ص، 2ج

گفته، شقاق، اعم از قصالد طالالق اسالت و     با توجه به مطالب پیش تطبیق با قانون:

رود؛ بنالابراین   در رابطه با مطلق اختالفات ایجادشده در میالان زوجالین، باله کالار مالی     

باشالد   مطابق آیه، داور  در فقه اسالمی اعم از داور ِ مالذکور در مالادّه واحالده مالی    

 (.771، ص0، ج0730)کاتوزیان، 

کاله زوجالین   است  الز  این، براساس ظاهر آیه، ارسال حکمین در صورتی عالوه بر

در معنالا  طالالق باله کالار      با یکدیگر اختالف داشته باشند؛ بنابراین اگر شالقاق را  هردو

ببریم نیا فقط در صورتی عمل طبق آیه الز  است کاله زوجالین هالردو متقاضالیِ طالالق      

، در حالی که رعایالت مفالاد قالانون در هماله انالواع      (023، ص0731، نیا باشند )هدایت

طالق، اعم از اینکه متقاضیِ طالق زوج یا زوجه یا هردو باشند، ضرور  است. از ایالن  

 رو، قانونگذار در متن قانون از لفظ شقاق استفاده نکرده است.

 مرجع ضمایر مذکور در آیه. 1ـ1

 سه احتمال بیان شده است: ،«بینهما»و « یریدا»رفته در درباره مرج  ضمایر به کار
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، )کرمالی حالویا    گالردد  مالی به حکمین و ضمیر دو ، باله زوجالین بر   ،ل. ضمیر او0

، 3ج، 0303، طباطبالالالالایی / 60ص، 2ج، 0327، کاشالالالالانی / 223ص، 2ج، 0312

 .(233ال233ص، 0ج، 0733، طبرسی / 311ص، 0ج، 0313، زمخشر  / 736ص

دانسالتن   ضمن نادرست تفسیرالکاشفگردد. صاحب  به زوجین برمی ضمیر . هردو2

 (.701، ص2ج، 0323، )مغنیهپذیرد  می این احتمال را 1ل،احتمال او

ود، باله  در اثبات عقیالده خال   گردد. قائالن به این قول میضمیر به حکمین بر . هردو7

  موسالالو / 333ص، 0ج، 0323، )حسالالینی شالالیراز  2انالالد روایالالات نیالالا اسالالتناد نمالالوده

 ،0313راونالالد ،  / 000ص ،0ج ،0322 ،دخیالالل / 063ص ،1ج، 0311، سالالباوار 

 .(017ص ،2ج

باشالد،   مالی  حَکَالم ارسال  حل اختالفات زوجین از راه موضوع آیه،اینکه  بهتوجه  با

 .است و مورد قبول تر  داردمطابقت بیش ل با موضوع این آیهقول او

 3قانونگذار نیالا قالول اول را برگایالده اسالت؛ زیالرا براسالاس مالاّده         تطبیق با قانون:

باشد و گالواهی عالد     نامه، ایجاد صلح و سازش در میان زوجین، وظیفه داوران می آیین

 شود. امکان سازش، براساس نظریه داوران صادر می

 مخاطب آیه موردشده در  . نظرات بیان1ـ1

 ل مطرح شده است:مخاطب آیه، چهار قو مورددر کتب فقهی در 

 امی نازل شده است که زوجین بالرا  ر خطاب به حکبراساس قول مشهور، آیه د. 0

اینکاله   و 3ن به ایالن قالول باله روایالات    اند. قائال دهحل اختالف خود به ایشان مراجعه کر
                                                      

گرنه عنوان حکم بر آنها ، ومفروض در حکمین این است که آنها قصد اصالح داشته باشند ،الًزیرا او .1
شالوند و ایالن    ق به ایجاد اصالح نمیولی موف ،د اصالح دارندثانیاً، گاهی حکمین قص کند؛ صدق نمی

 باشد. برخالف قول خداوند متعال در این آیه می
اشالاره کالرد. در ایالن روایالت      درّالمنثوردر  عباس ابنتوان به روایت منقول از  ت میاز جمله این روایا .2

شالده  روایالت   گوناله  این مجاهد، از چنینهم .«اهلل بینهما قال هما الحکمان إن یریدا اصالحاً یوفّق» آمده است:
 .(033ص ،2، ج0313)سیوطی،  «اهلل بینهما ه الحکمان یوفّقلکنّإنّه لیس بالرّجل والمرأة و» :است

اهلل  : أنّهما قاال فیی قیول  عبداهلل جعفر و أبی عن أّبی» بدین شرح است: ،اند کردهمتن روایتی که به آن استناد  .3
)نور ، « حتّی یستأمرا الرّجل والمرأة مِن أهله و حکَماً مِن أهلها قاال لیس للحکمین أن یفرِّقا جلّ فأبعثوا حکَماًعزّو
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 ،0307 ،)عالاملی کننالد   مالی  منوط به اذن و اراده حاکم شرعی است، استناد حَکَمارسال 

 / 026ص، 01جتالا،،   ، ]بالی بحرانی / 230ص ،2ج ،0327 ،سباوار  / 763ص ،1ج

 (.330، ص3ج، 0313، خوانسار 

توانند به حکمالین اذن   می زیرا براساس روایات، زوجین اند؛ . مخاطب آیه، زوجین2

، 0ج، 0710، )نجفالالیانالالد  حکمالالین، زوجالالینکننالالده  بنالالابراین ارسالالال ؛طالالالق ندهنالالد

 .(766ال763، ص1ج، 0307، عاملی / 332ال330ص

؛ زیرا موضوعِ آیه، اصالح و امالر باله معالروف    . خطاب آیه به تما  مسلمانان است7

ه متوجال  باشالد؛ بنالابراین خطالابِ آیاله     ه معروف، یکی از واجبات کفایی میاست و امر ب

، 0710، )نجفالی ه، توان رف  شقاق را داشته باشد ل  شدهرکسی است که از موضوع مط

 (.221ص، 23ج، 0307، سباوار موسو   / 332ص، 0ج

وز اخالتالف در میالان   خویشاوندان زوجین است تالا در هنگالا  بالر    . خطاب آیه به3

عی در حالل اختالفالات ایشالان نماینالد     از میان خود، سال  حَکَمانتخاب  زوجین، به وسیله

 / 207الالال202ص، 70ج، 0313، نجفالالی / 621الالال623، ص23ج، 0313، )بحرانالالی

 .(233ص، 22ج، 0302، قمی / 330ص، 0ج، 0710، نجفی

منالوط باله صالدور قالرار از      نامه، ارجاع امر به داور  آیینبه توجه  با تطبیق با قانون:

باشد؛ بنابراین  ال می  اسال  یکی از مصادیق حاکم است مقدس که در شرع ال  سو  قاضی

 را در رابطه با مخاطب آیه، مالک عمل قرار داده است. قانونگذار نیا قول مشهور فقها

، زوجین باله تعیالین   نامه آیین 0مادّه  براساساینکه  بهه توج ممکن است گفته شود با

عالا صالحیح باله نظالر     قانونِ مذکور خطاب به زوجین است. ایالن اد اند،  شده مکلف داور

اقالدا    زوجین براساس قرار صادره از سو  دادگالاه باله تعیالین داور    ،الًرسد؛ زیرا او نمی

ران بالر  راز شرایط معتبر در داوپس از انتخاب داوران از سو  زوجین، احثانیاً،  کنند؛ می

بنالابراین بایالد گفالت     ؛(277الال 272، ص0731، )صفایی و امامی باشد عهده دادگاه می

                                                                                                                             
اگر مخاطالب آیاله زوجالین باشالند،      :گویند ایشان با استناد به این روایت می. (013ص ،03، ج0311
از  فقالط ؛ زیرا ارسال حکم از سالو  زوجالین   باشد میلغو  اذن در حکم به طالق از سو  ایشانلاو  

 تواند اقدا  کند. باب توکیل امکان دارد و وکیل فقط در محدوده اذن خود می
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قانونی، دادگاه به منظالور سالهولت در رسالیدگی باله امالور مربالوط باله        مادّه  براساس این

 نموده است. آنها را نایب خود در انتخاب داور از میان خویشاوندان خود زوجین،

 شدن حکم مذکور در آیهاالجرا الزم زمان. 1ـ1

طبالق مقتضالا    میان زوجین، بایالد   براساس ظاهر آیه، در صورت ایجاد خوف شقاق در

قالول   منظور از خوف شقاق در این آیه چیسالت، دو این باره که  در ؛ ولیآیه عمل نمود

 :مطرح شده است
، )عالاملی  تالف ایجادشده در میالان زوجالین اسالت   جلوگیر  از استمرارِ اخ . مقصود،0

 .(371ص، 0ج، 0300همو،  / 321، ص3ج، 0301
 / 763ص، 1ج، 0307همالو،  )م از وقوع شقاق در میان زوجین اسالت  مقصود، عل. 2

 .(023، ص01جتا،،  ، ]بیبحرانی

 قالول  .0 انالد:  دو قالول مطالرح کالرده    ،خوف از شقاق بارهفقها درتوضیح بیشتر اینکه 

 نیمبارکه ا هیآ  معنا ،قول نی. براساس امیریبگ ریکه کلمه استمرار را در تقدنیا نخست

قول دو   .2 ؛دیحکم بفرست ،دیخوف و ترس داشت ،خواهد بود که اگر از استمرار شقاق

منظالور از   ،قول اول طبقتحقق.  وعبارت باشد از علم  ،از خوف از شقاق قصودم نکهیا

 به سرحدّ دیاشقاق ب ،براساس قول دو  یول ؛است نیزوج انیمطلق کراهت در م ،شقاق

عالد    ،از آن جهت کاله اصالل   ،خالف اصل است نخستکراهت تا  و کامل برسد. قول 

اسالتعمال در  اینکه خالف اصل است و آن   گریاز جهت د ایاضمار است و قول دو  ن

 علم و تحقق است.  به معنا ؛ زیرااست  واژه خوف به صورت استعمال مجاز

هردو قول معتقدنالد اقالدا  حالاکم بایالد پالس از      با توجه به نظرات مذکور، قائالن به 

 اطمینانِ او از وقوع شقاق در میان زوجین باشد.

براساس قانون، عمل طبق آیه، زمانی ضرور  اسالت کاله زوجالین     تطبیق با قانون:

شالده   یا یکی از آنها درخواست طالق کنند؛ بنابراین قانونگذار نیا براساس نظر بیالان 

پالس از اطمینالان از ایجالاد اخالتالف در میالان زوجالین،       از سو  فقها، اقدا  حاکم را 

 ضرور  دانسته است.
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 بودن حکم مذکور در آیه الزامی یا غیرالزامی. 1ـ3

در رابطاله بالا وجالوبی و یالا     در صیغه امر مخاطب به کار رفته است. « بعث»در آیه، فعل 

 بودن این فعل، سه قول مطرح شده است: استحبابی

دالّ  فعل امر را بر وجوب است؛ زیرا اوالً، اکثر اصولیون تقدند دالّمشهور فقها مع. 0

ارسالال حکمالین، نالوعی امالر باله      ثانیاً،  ؛(63ص، 0جتا،،  ، ]بیردانند )مظف می بر وجوب

، مطابق تعالیم اسالمی، امالا ،  ثالثاً باشد؛ می ال  که در وجوب آن تردید  نیست المعروف  

نمایالد و در صالورت    جبالور مالی  مبه اطاعت   حکمین را ف از حکم صادره از سومتخل

بودن فعل امر مالذکور   با استحبابی کند. این حکم می ف، او را مجازاتاصرارِ و  بر تخل

، بحرانالی  / 763، ص1ج، 0307، عاملی / 371، ص3ج، 0301، )عاملیمنافات دارد 

 .(207، ص70ج، 0313، نجفی / 673ص، 23ج، 0313

رفال  شالقاق نیسالت؛     تنهالا راه  ارسالال حکمالین    ،الً. دالّ بر استحباب است؛ زیرا او2

 باشالد؛  ها  ایجاد صلح در میان زوجین مالی  بنابراین مفهو ِ این آیه، ارشاد به یکی از راه

در حالی که  باشد، باره امور دنیو  میآیه در ،ثالثاً 1؛بر استحباب استدالّ  فعل امر،ثانیاً، 

، 0302، )قمالی اخرو  است  ال امور  یعنی وجوب و حرمت ال  موضوع در احکا  الاامی

، 70ج، 0313، نجفالالالی/  676ص، 23ج، 0313، بحرانالالالی / 231الالالال231، ص22ج

، 23ج، 0307، موسالالالالالو  سالالالالالباوار   / 316ص، 0320، لنکرانالالالالالی / 207ص

 .(221ال221ص

بر استحباب است؛ زیالرا در ایالن صالورت    دالّ  آیه را زوجین بدانیم، اگر مخاطبِ. 7

 در صورتی کاله مخاطالب آیاله را    ؛ ولینیست قطعاً رف  شقاق منحصر در ارسال حکمین

شرع واجالب  قامه امر به معروف بر حکّا  بر وجوب است؛ زیرا ادالّ  شرع بدانیم،حکّا  

، )عالاملی نیا از مصادیق امالر باله معالروف اسالت      و ایجاد صلح در میان زوجین باشد می

 .(023ص، 01جتا،،  ، ]بیبحرانی / 763ص، 1ج، 0307

قانونگذار پیش از پیالروز  انقالالب اسالالمی، براسالاس قالول دو        تطبیق با قانون:

                                                      
 اند. . این گروه از فقها قول غیرمشهور اصولیان را درباره چگونگی داللت فعل امر پذیرفته1
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هالا  مالدنی خالاص،     کرد؛ ولی پس از آن با تصویب الیحاله قالانونی دادگالاه    اقدا  می

براساس قول اول، به ضرورت ارجاع امر میان زوجین به داور  قائل شالد؛ بنالابراین   

نیالا،   ایت/ هالد  263الال 263، ص0713مادّه واحده براساس قول اول اسالت )دیالانی،   

 (.003ال002، ص7، ج0731

 حکم مذکور در آیه ضمانت اجرای. 1ـ1

طبق مقتضا ِ آیه واجب اسالت.  گفتیم که بنا بر قول مشهورِ فقها، عمل  پیشدر قسمت 

 که ترک هر عمل واجبی حرا  است، عد  رعایت مقتضا  آیه نیالا قطعالاً حالرا     از آنجا

 پرسشالی شود.  می جب حرمت تکلیفیعد  ارسال حکمین، مو شک یباشد؛ بنابراین ب می

ون رعایالت مقتضالا    مطرح شود اینکه آیا صیغه طالقی که بالد اینجا  که ممکن است در

موجالب   دیگر، آیالا عالد  رعایالت مقتضالا  آیاله      ، باطل است؟ به عبارتآیه جار  شده

 اینکاله فقهالا   توجاله باله   با پرسش باید گفتشود؟ در پاسخ به این  می حرمت وضعی نیا

عایت عد  راند،  بیان نکرده تضا  آیه را در قسمت شرایط صحت طالقمق لاو  رعایت

، خوانسالار   / 31الال 6، ص26ج، 0307،  راشود )سالباو  آن باعث حرمت وضعی نمی

 .(303ال316، ص3ج، 0313

فقط یک ضمانت اجرا  کیفالر  بالرا  قالانون لالاو       مادّه واحده در تطبیق با قانون:

امکان سازش از سو  متقاضیِ طالق بیان شده است. این ضالمانت   گواهی عد  دریافت

اقدا  به اجالرا   است که بدون دریافت گواهیِ مذکورسلب صالحیت از سردفتر   اجرا،

مدنی بالرا   وجود یا عد  وجود ضمانت اجرا   بارهدر ؛ ولیکند می و ثبت صیغه طالق

و عد   است انت اجرا  مدنیان معتقدند این قانون فاقد ضماین قانون، مشهور حقوقدان

کنالد؛ زیالرا در عالرف مالذهبی،      نمالی  رعایت قانون مذکور، خللی در صحت طالق ایجاد

کننالده شالرط    بیان فقط منوط نیست و این قانونبه ثبت آن در دفاتر اسناد صحت طالق 

، نی/ دیالا  270ص، 2ج، 0730، )کاتوزیالان برا  ثبت طالق در دفاتر اسناد اسالت   الز 

 .(032ال030، ص2، ج0711، لطفی / 230ال261، ص0713
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 هبررسی احکام فقهی قابل استنباط از آی. 1

 گذرد. آیه از نظر میدر ذیل چگونگی استنباط احکا  فقهی مستنبط از این 

 عدم لزوم رعایت تشریفات قانونی در رسیدگی به دعاوی خانوادگی. 1ـ1

شالده در میالان   حالل اختالفالات ایجاد   لالاو   مربوط باله  سوره نساء، خاص بوده، 73آیه 

جاد صلح در میان مرد  باله صالورت عالا  نیالا در آیالات      در حالی که ای باشد، می زوجین

شالارع   مورد توجه واق  شده است. توجه خالاص  قرآن و روایات منقول از سو  ائمه

 ،باشالد  مالی ت ایالن مسالئله   اینکه دالّ بالر اهمیال   زوجین، عالوه بر میانبه مسئله صلح در 

 میالان شالده در  فالات ایجاد اختال حل این اختالفات با دیگر بر تفاوت  شیوهند دالّ توا می

در تفسالیر آیاله، باله ایالن مطلالب اشالاره        ا  که برخی از مفسالران  نیا باشد؛ به گونه مرد 

شده، عد  لاو  رعایت تشریفات در رسیدگی باله ایالن    ها  بیان یکی از تفاوتاند.  دهکر

که ممکن  کننده به این دعاو  باید تا آنجا کم رسیدگیبرا  نمونه، محا باشد؛ می دعاو 

دیگالر   کاله در رسالیدگی باله    ، در حالیعاطفی حل کنندها   با روشاست اختالفات را 

، 7ج، 0733، )مکار  شیراز ر  از عواطف و احساسات ضرور  است اختالفات، دو

 .(213ال213، ص2ج، 0717، قرائتی / 733ال733ص

بالودن تشالریفات    باله متفالاوت   نخسالت از همالان  نیالا   یالران در قانون ا تطبیق با قانون:

براسالاس   ا  کاله  به گوناله  رسیدگی به دعاو  خانوادگی با دیگر دعاو  توجه شده بود؛

صالحیت محالاکم شالرع    در ، رسیدگی به این دعاو 0701قانونِ محاکم شرع مصوب 

، در 0731هالا  مالدنی خالاص مصالوب      براساس الیحه قانونی دادگالاه  بود و پس از آن

براساس ترتیبات  در این مراج  مدنی خاص قرار گرفت. رسیدگیها   صالحیت دادگاه

تا،،  ، ]بی)یاد آیین دادرسی مدنی در آنها ضرور  نبود شرعی بود و رعایت تشریفات 

، 0737ها  عمومی و انقالب مصوب  پس از آن، مطابق قانون تشکیل دادگاه .(320ص

ع ولی به دلیل تنالو عمومی قرار گرفت؛ ها   اهدر صالحیت دادگ رسیدگی به این دعاو 

مسائل خانوادگی و لاو  قضاوت افالراد  باتجرباله، صالبور و توانالا در رسالیدگی باله ایالن        

 0736 ماهها  عمومی شهرستان، در مرداد دعاو ، تشکیل دادگاه خانواده از میان دادگاه
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 20موضوع اصل ها   موجود به دادگاهها   قانون اختصاص تعداد  از دادگاه»براساس 

 بینی شد. پیش« قانون اساسی

هالا    در دادگالاه  آیالین دادرسالی مالدنی   لاو  یا عد  لاو  رعایالت تشالریفات    بارهدر

 خانواده، دو احتمال مطرح شده است:

. با توجه به وحدت موضالوعِ ایالن قالانون بالا قالانون محالاکم شالرع و الیحاله قالانونی          0

 ها  خانواده نیا الاامی نیست. ادگاهها  مدنی خاص، رعایت تشریفات مذکور در د دادگاه

اند، رعایت ایالن   عمومیها   خانواده شعبی از دادگاهها   دادگاهاینکه  بهتوجه  با. 2

قالانون تشالکیل    0براسالاس مالادّه   خانواده، الاامی اسالت؛ زیالرا   ها   در دادگاه تشریفات

سی مالدنی،  آیین دادرشده در قانون  ها  عمومی و انقالب، رعایت مقررات مطرح دادگاه

 .(30ال66، ص0ج، 0713، )شمسها  عمومی الاامی است  در همه دادگاه

با توجه به اینکه قانونگذار از ابتدا دعاو  خالانوادگی را باله صالورت خالاص مالورد      

ها  خانواده که تشالریفات خالاص    توجه قرار داده است و با توجه به رویّه عملی دادگاه

 رسد. میخود را دارند، قول اول بهتر به نظر 

 . وجوب یا استحباب انتخاب حکمین از میان خویشاوندان زوجین1ـ1

ولالی  براساس ظاهر آیه، حکمین بایالد از میالان خویشالاوندان زوجالین انتخالاب شالوند؛       

 شوند: می افراد بیگانه، به دو گروه تقسیم میانامکان انتخاب حکمین از  بارهدر مفسران

خویشالاوندان باله احالوال زوجالین      ،الًاومطابق ظالاهر آیاله عمالل کالرد؛ زیالرا      باید . 0

 زوجالین  میالان در جهت اصالالح امالر    دلیل قرابت، با نیت خالصبه ثانیاً، آنها  ترند؛ آگاه

 .(03ص، 2ج، 0311، گناباد  / 27ص، 7ج، 0776، )کاشانی کوشند می

جایا است. به عقیالده  نیا  افراد بیگانه میاناز حَکَم . اکثر مفسران معتقدند انتخاب 2

از بالین خویشالاوندان    حَکَالم بر اسالتحبابِ انتخالاب   در آیه، دالّ « أهل»، ذکر کلمه یشانا

 در میالان چه مالالک اسالت، ایجالاد صاللح     اوالً، در مسئله ارسال حکمین آن ؛ زیراباشد می

ممکالن اسالت زوجالین،    ثانیالاً،   نیست؛ نظر شارعشونده خاصی مد است و ارسالزوجین 

فرد صالحی برا  داور  آنها  یان خویشاونداندر ماینکه  خویشاوند  نداشته باشند و یا
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ان طبالق  تالو  نمالی  طبالق ظالاهرِ آیاله باشالیم،    در این صورت اگر قائل به لاو ِ عمل نباشد. 

، 2ج، 0323، مغنیاله  / 011ص، 2ج، 0321، )بالغالی نجفالی  مقتضا  آیه اقالدا  کالرد   

، 0ج، 0307، عالالاملی / 063الالال067، ص1ج، 0311، موسالالو  سالالباوار  / 701ص

اب استحباب انتخال نیا  قول مشهور در میان فقها .(37ص، 2ج، 0313، ر/ شبّ 702ص

، 0307، عالاملی  / 731ص، 3ج، 0713، )طوسالی حکمین از میان خویشاوندان اسالت  

 .(230ص، 2ج، 0327، سباوار  / 763ص، 1ج

ند؛ زیرا برا  عمل ا آنها قائل از میانِ حَکَمبه لاو  انتخاب  در مقابل، گروهی از فقها

شده از سو  قائالن باله آن   داریم و دالیل مطرحنیاز الف  ظاهر آیه، به دلیل قولِ خ طبق

ه ایالن گالروه از فقهالا نیالا     . البتال شالوند  نمی و دلیل منطقی محسوب استاحتمال  در حد

از میان افراد بیگانه جایا  حَکَممعتقدند در صورت عد  وجود خویشاوند، قطعاً انتخاب 

سالالبحانی  / 231ص، 22ج، 0302، قمالالی / 673ص، 23ج، 0313، )بحرانالالیاسالالت 

 .(713ص، 2جتا،،  ، ]بیتبریا 

رِ فقهالا  مشهونامه، براساس قول غیر آیین 7و  2مادّه  درقانونگذار نیا  تطبیق با قانون:

توانالد از میالان    مالی  معتقالد اسالت تالا زمالانی کاله داور      به لاو  رعایت ترتب قائل شالده، 

 قانونگالذار جایا نیسالت. ایالن تالدبیر     یگانهمیان افراد بخویشاوندان باشد، انتخاب آن از 

تواننالد اسالرار    مالی  زمالانی  فقطرسد؛ زیرا براساس مفهو  آیه، زوجین  می مناسب به نظر

باشد. در صورت عد   تر  در میان خود را برا  افراد بیگانه فاش کنند که مصلحت مهم

از تالر   هالم خویشاوندان، مصلحت حفظ نهاد خالانواده م  میانالشرایط در  وجود فرد واجد

 است. مصلحت عد  افشا  اسرار خانوادگی در برابر بیگانگان

 ت. ماهیت حکمی1ـ1

 در آیه، دو قول مطرح شده است: حَکَمدرباره معنا  

انتخالاب   باله وسالیله  باشد و زوجالین بایالد    می در آیه، وکیل زوجین حَکَممقصود از 

د  محجوریالت  اصالل بالر عال   اوالً،  اختالفات خالود بکوشالند؛ زیالرا   حل  وکیل، در جهت
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 1باشالد؛  مالی با اذن ایشالان ممکالن    است؛ بنابراین تصرف در حقوق زوجین فقطزوجین 

حکَمین به صدور حکالم در  که  ، در حالیحکمین شرط نیستبودن  مجتهد شک یبثانیاً، 

نالد و براسالاس روایالات، صالدور     مجاز مشالروع همه موارد به غیر از طالق و شروط غیر

از بالاب   ارسالال »عبارت  2الشرایط است؛ ام مجتهد جحکم در عصر غیبت، از اختیارات 

 باشد. این قول می بردر کتب فقهی، دالّ « توکیل

به معنا  حاکم شرع است. این کلمه در لغت باله معنالا ِ داور،    در آیه« حَکَم »کلمه 

در ایالن   که (0110، ص3، ج0301رود )جوهر ،  کننده حکم به کار می قاضی و اجرا

عنی داور به کار رفته است. براساس این معنا، مقصود آیه این اسالت  آیه، در معنا  اول ی

 حل اختالفات زوجین عنوان داور، در جهت باانتخاب فرد   راهشرع باید از که حکّا  

ثانیاً،  رود؛ می اصل بر این است که کلمه در معنا  لغو ِ خود به کاراوالً،  زیرابکوشند؛ 

شرع نازل شالده  روایات، آیه در خطاب به حکّا  ص و ن 3مطابق قول مشهور و ظاهر آیه

در آیه، وکیلِ زوجین بود، آیه باید در خطاب به  حَکَمکه اگر مقصود از  ، در حالیاست

، ندا حکمین ،«یریدا»مطابق قول مشهور، مرج  ضمیر در فعل  ،ثالثاً شد؛ می زوجین نازل

، بلکه اراده زوجین محالل  ودبحث نب آنها محل که اگر ایشان وکیل بودند، اراده در حالی

شالان در  باله غیالر از تصالمیم ای    ، مطابق روایات، همه تصمیمات حکمینرابعاً بحث بود؛

در حالی که اگر مقصالود از حکمالین،    ،االجراست مورد طالق و شروط غیرمشروع، الز 

، )طوسالی  ان فقط در محالدوده وکالالت نافالذ بالود    وکال  زوجین بودند، تصمیمات ایش

، 0313، نجفالی  / 370الال 371، ص3ج، 0301، عالاملی  / 303ال306، ص3ج، 0313

                                                      
، ل. توضیح آنکه از نظر فقه اسالمی، تصرف در حقوق مربوط به دیگران در دو صورت جایا است؛ او1

 صاحب حق، مأذون باشد.   سو ف از ، اینکه متصردو  صاحب آن حق محجور باشد؛اینکه 

گوناله آمالده    ایالن  یعقالوب  بن اسحقاز  یعقوب محمدبناز  محمد عصا  محمدبنبرا  نمونه، در روایت  .2
ا   )عال(( پرسالید . ایشالان در ناماله    زماناز اما   عثمان عمر  محمدبناست که درباره صحت کتابِ 

شالود، باله راویالان حالدیث  مالا       در حوادثی که واق  می»فرمودند:  عثمان عمر  نمحمدبضمن تأیید 
)عالاملی،  « رجوع کنید؛ پس قطعاً ایشان حجت من بر شما و من حجّت خداوند بر ایشان هسالتم 

 (.1، ح031، ص23، ج0311

 رفت. ی. ضمیر در فأبعثوا، جم  است، در حالی که اگر مخاطب زوجین بودند، باید ضمیر مثنی به کار م3
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، 22ج، 0302، روحانی / 221ص، 23ج، 0307، سباوار موسو   / 203ص، 70ج

مطرح شده اسالت و  « رسال از باب تحکیما»عنوان  با ل در کتب فقهیاین قو .(231ص

 باشد. مشهور در میان فقها می

دهنالد؛ اوالً، گالاهی اوقالات     می پاسخ گونه این قول، به دالیل گروه اول اینبه  قائالن

محجور را نیالا  نسبت به امور مربوط به افراد غیر حاکم شرع حق صدور حکم و تصرف

یالن  باله ادا  د  توانالد او را   مالی  اشاره کرد که حاکم 1توان به مماطل ؛ برا  نمونه، میدارد

داور  در  اجتهاد در حکمین انتخابی به این دلیل شرط نیست کهثانیاً،  مجبور کند؛خود 

ال کاله    جائی است و در امور جائی، حاکم  امرچگونگی حل اختالفات زوجین،  مورد

خالود را باله آحالاد مالرد  تفالوی  کنالد        تواند اختیارات  ال می  الشرایط است مجتهد جام 

 .(763ال766، ص1ج، 0307، عاملی / 621ص، 23ج، 0313، )بحرانی

 کننده حکم به کار نرفته اسالت؛  اجرادر این آیه در معنا  لغو ِ  حَکَممطالعه موردی: 

 بنابراین در ؛باشد کننده احکا  شرع می شرع، در معنا  اجراحکّا   زیرا آیه در خطاب به

 2نظر باشد، معنا  آیه صحیح نیست.صورتی که معنا  لغو ِ مذکور مد 

، در معنا  لغو ِ سو  یعنی قاضی به کار رفتاله  حَکَم ممکن است گفته شود کلمه 

را یکی از انواع قاضی در اصطالح فقه اسالمی، قاضی تحکیم اسالت و فقهالا   است؛ زی

اند؛ ولی باید گفت قاضی تحکالیم و   نیا از عبارت ارسال از باب تحکیم استفاده نموده

، دو عنوان مستقل از یکدیگرند؛ زیرا اوالً، مشهور فقها معتقدنالد فقالط تفالاوت    حَکَم 

اسالت، در حالالی کاله در     جانب امالا  قاضی تحکیم با قاضی منصوب، عد  نصب از 

، 3، ج0303عصر غیبت، نصب قاضی به صورت خاص قابل تصور نیست )عالاملی،  

(؛ ثانیاً، اگر برخالف قول مشهور، باله  016، ص2، قسم2، ج0731/ نجفی،  3ال3ص

، از حَکَالم  امکان تصور قاضی تحکیم در عصر غیبت قائل باشیم نیا قاضی تحکالیم و  
                                                      

ین خالود  به رغم رسیدن موعد، نسبت به ادا  د شود که  مماطل در فقه اسالمی به شخصی اطالق می .1
 کند. اقدا  نمی

کننده حکم بالدانیم، دلیلالی بالرا  انتخالاب حَکالم نالداریم؛ زیالرا         که اگر معنا  حکَم را اجرا. توضیح آن2
او را مأمور باله انتخالاب فالرد      ستباشد و منطقی نی حکم میکننده  مخاطب آیه خود در منصب اجرا

 برا  اجرا  حُکم بدانیم.
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 اند: اوتسه جهت با یکدیگر متف

شالرایط قاضالی منصالوب، باله      هماله مطابق نظرِ مشهور فقها، قاضی تحکالیم بایالد   . 0

 / 31الال 31، ص0ج، 0320، )عالاملی را داشته باشالد   استثنا  اذن خاص از جانب اما 

اینکه  مگر ، در حالی که در حکمین، اجتهاد شرط نیست،(016ص، 2ج، 0731، نجفی

جا واجب است که ایجالاد  تحکیم، تا آن اضی منصوب، در قاضیرعایت شرایط ق بگوییم

 عسر و حرج نشود.

اختالفالات خالویش   . در بحث قاضی تحکیم، طرفین دعوا یک نفالر را بالرا  حالل    2

به تنهایی اقالدا  باله تعیالین     کنند، در حالی که براساس آیه، هریک از زوجین انتخاب می

 تعیین شود. حَکَمنفر به عنوان  باید دو کم دستکنند و  می حَکَم

داور  دارند و احکالا  صالادره از سالو      حکمین فقط در دعاو  خانوادگی حق .7

باشد، در حالی که قاضی تحکیم حق قضالاوت در   می ایشان در غیر از مورد طالق، نافذ

ز جانالب او  صادره ا و در نفوذ احکا ِ ستاهلل را دارا الناس و حق تما  مسائل اعم از حق

، 01تا،، ج / عاملی، ]بی 663ال663، ص2ج ،0327 ،)سباوار محدودیتی وجود ندارد 

 (.11ال33، ص0731، نیا / هدایت 7ال2ص

ماهیالت حکمالین پذیرفتاله     مشهور فقهالا را دربالاره  قول قانونگذار نیا  تطبیق با قانون:

از عنالوان داور اسالتفاده   واحالده،  مالادّه   دراوالً، قانونگذار  این مدعا اینکه است. شاهد بر

مطالابق  ثانیالاً،   رونالد؛  مالی  اصل این است که کلمات در معانی حقیقی خود به کالار  کرده،

 به رجوع باله داور  و انتخالاب داور  اس قرار صادره از سو  دادگاه قانون، زوجین براس

 وکالت، انتخاب وکیل و رجوع باله او در اختیالار فالرد اسالت؛    حالی که در  در اند، مکلف

جا  هرگونه اقدا  قانونی و شرعی در جهت ایجاد صاللح  به ان، از نظر قانون، داوران ثالثاً

 ، در حالینیستندآنها مجاز  ساختن اقداماتمجازند و زوجین به محدود زوجین در میان

 کند. می ل تعیینلت، محدوده اختیارات وکیل را موککه در وکا
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 . نوع قید عددیِ مذکور در آیه1ـ1

 شوند: یه )یعنی دو نفر(، به دو گروه تقسیم میدر آ حَکَمفقها درباره قید عدد ِ مذکور برا  

 و مصاللحت زوجالین،   حَکَمبه میاان تأثیرِ توجه  است؛ بنابراین با 1این قید تغلیبی. 0

)موسالو    تعیالین نمالود   حَکَالم باله عنالوان   نیالا   از دو نفالر را تر توان یک نفر و یا بیش می

 .(713ص، 2جتا،،  ، ]بیخمینی / 272ص، 23ج، 0307، سباوار 

 ؛ زیرا اگر یک نفر حکمیتاست حَکَماقل تعداد الز  برا  کننده حد این قید بیان. 2

 باشالد  بدار  از ناحیه یکالی از زوجالین مالی   ها ِ جانزوجین را بر عهده بگیرد، در مظان ات

 .(310، ص0320، )لنکرانی

شالده از   قانونگالذار بالرخالف نظالرات بیالان    ، نامه آیین 2مادّه  براساس تطبیق با قانون:

باشد؛ زیالرا از نظالر قالانون،     بودن قید عدد ِ مذکور در آیه قائل می فقها، به تقیید سو  

 تعداد داوران همیشه باید دو نفر باشد.

 . شرایط معتبر در حکمین منتخب1ـ3

 از: اند عبارتدر کتب فقهی،  شده برا  حکمین شرایط بیان

فقها در لاو  وجود این دو شرط، اتفاق نظر دارند؛ زیالرا ایالن دو    بلوغ و عقل: .1

اند و ایجاد صلح در میان زوجین نیا با توجه به آیاله، تکلیالف    از شرایط عامه تکلیف

 شرعی است.

مساللمان باشالند،   آنهالا   در صورتی کاله زوجالین یالا یکالی از     به عقیده فقها اسالم: .1

، عالاملی  / 203ص، 70ج، 0313، )نجفالی اید از میان مسلمانان تعیین شالوند  حکمین ب

 .(763ص ،1ج، 0307

شالالرط در حکمالالین، سالاله قالالول اعتبالالار ایالالن دو  بالالارهفقهالالا در دالت و حری  ت:ع   .1

 اند: کرده مطرح

 الف( این دو در صورتی در حکمین الز  است که ارسال ایشان را از باب تحکیم بدانیم.
                                                      

بالر انحصالار   ، دالّ قید تغلیبی بالرخالف تقییالد    ؛شود تقسیم می «تقیید »و  «تغلیبی» گونهو د. قید به 1
 باشد. مقیّد خود در محدوده قید نمی
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 مطلقاً الز  نیست. ،اتّصاف به این دو شرطب( 

 مطلقاً الز  است. ،اتّصاف به این دو شرطج( 

حتی اگر براساس قالول مشالهور، ارسالال حکمالین را از بالاب       ذکوریت و اجتهاد: .1

تحکیم بدانیم نیا این دو شرط در حکمین معتبر نیستند؛ زیرا اوالً، ذکورت و اجتهاد، از 

ر گوناله کاله د   جمله شرایط قاضی اعم از منصوب و تحکیم اسالت، در حالالی کاله همالان    

بررسی ماهیت حکمین گفته شد، تحکیم در معنا  لغالو ِ داور باله کالار رفتاله اسالت و      

زوجالین   در میانهدف از ارسال حکمین، ایجاد صلح قاضی تحکیم منظور نیست؛ ثانیاً، 

نیالا قابالل تحقالق     حکمالین  و اجتهالاد  در صورت عد  ذکالورت  باشد و هدف مذکور می

نوادگی که امر  جائی و معیّن است، حق ثالثاً، حکمین فقط درباره اختالفات خا است؛

ممکالن  نیالا   بالدون اجتهالاد  داور  و صدور حکم دارند و صدور حکم در امور جائالی،  

؛ اگرچه براسالاس روایالات، در عصالر غیبالت صالدور حکالم از اختیالارات  مجتهالد         است

 باشد. الشرایط می جام 

اجتهالاد شالرط   در صورتی که انتخاب حکمین را از باب توکیل بدانیم، قطعاً ذکورت و 

انالد   نیست؛ زیرا فقها در قسمت بررسی شالرایط وکیالل، ایالن دو شالرط را معتبالر ندانسالته      

، 0313/ نجفالی،   211، ص20/ همالان، ج  270، ص23، ج0307)موسو  سالباوار ،  

 (.737، ص3، ج0301/ عاملی،  203، ص70ج

جین و منتخب از سو  زو برا  حکمینایطی نامه، شر آیین 3مادّه  در تطبیق با قانون:

آشنایی نسبی به مسائل شرعی و خالانوادگی و  اند از:  یا دادگاه بیان شده است که عبارت

بالودن و عالد  اشالتهار باله فسالق و       بودن، معتمد ماعی، حداقل چهل سال تما ، متأهلاجت

 فساد.

در دو قانونگالذار  شده از سو  فقها برا  حکمین، باید گفت  توجه به شرایط بیان با

 ؛ زیرااشتهار به فسق و فساد، نظر فقها را مالک عمل قرار داده استشرط اسال  و عد  

؛ باشالد  بودن زوجین مالی  به رسمیت دین اسال  در کشور ایران، اصل بر مسلمانتوجه  با

در ثانیالاً،   ها، حکمین نیا باید مسلمان باشند؛شده از سو  فق توجه به نظر بیان بنابراین با

شالبیر    ر.ک:به فسق و فساد به کالار رفتاله اسالت )    کتب فقهی، عدالت در مقابل اشتهار
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 .(32، ص7ج، 0316، یاد  / 316، ص03، ج0301، زنجانی

شده در قانون، قانونگالذار بالا توجاله باله مقتضالیات زمالان و        در دیگر شرایط  بیان

مصالح اجتماعی اقدا  نموده است؛ زیرا فقها درباره اعتبار یا عد  اعتبار این شالرایط  

 اند. نکردهمطلبی بیان 

 . وظایف حکمین1ـ1

 حکمین بایالد اقالدامات الز  را   روایات وارده در این باب معتقدندبه آیه و توجه  فقها با

زنالدگی مشالترک   در باید  ؛ برا  نمونه،انجا  دهند در جهت ایجاد صلح در میان زوجین

اطالعات آنها  و از احوالِ داخل شوند ال  جا که از نظر شرعی ممنوع نباشدال تا آن  زوجین

بر این، بایالد   تا بتوانند از رو  عدل و انصاف حکم دهند. عالوه ه دست آورندالز  را ب

آنها جویا شوند. پالس از انجالا  ایالن     و از عقاید و نظرات با زوجین تشکیل جلسه دهند

 باید حکم مورد نظر خود را اعال  کنند. مقدمات

زوجین قالرار دهنالد. ایالن    ممکن است حکمین در جهت ایجاد صلح، شرایطی را برا  

باشند؛ اگرچه بالدون رضالایت    الوفا می شرایط در صورتی که از واجبات شرعی باشند، الز 

زوجین تعیین شده باشند. در غیر این صورت، تا زمانی که خالف شرع نباشد، از شالروط  

 1شالالود و زوجالالین در عمالالل یالالا عالالد  عمالالل بالاله آن مختارنالالد      جالالایا محسالالوب مالالی  

/ سالالباوار ،  732و  763، صالالص1، ج0307/ همالالو،  372، ص3ج ،0301 )عالالاملی،

، 70، ج0313/ نجفالی،   071، ص01تالا،، ج  / بحرانی، ]بی 237ال232، ص2، ج0327

، 23، ج0307/ موسالالالو  سالالالباوار ،  333، ص0322/ اصالالالفهانی،  221الالالال201ص

 (.270ال271ص

 شالده مقرر  گونه این باره وظایف حکمین، درنامه آیین 3تا  3در مواد  تطبیق با قانون:

و مهلالت   کنالد  مالی گوشالاد  آنها  ا  وظایف حکمین را به است که دادگاه ابتدا در جلسه

                                                      
کالردن مهریاله    ن به سکونت در مکان و یا شهر خالاص و مججالل  توا از جمله موارد شروط مشروع می .1

گالرفتن نفقاله و    توان به نادیده از جمله موارد شروط غیرمشروع نیا میحال از سو  زوجه اشاره کرد. 
 قَسم و مهریه از سو  زوجه و من  مرد از ازدواج دو  اشاره کرد. حق
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دوبالار بالا    کالم  دسالت کند. حکمین باید در ایالن مهلالت،    می مناسبی را برا  ایشان تعیین

در و ضمن آگاهی از نظرات ایشان، در جهت ایجالاد صاللح    دهندزوجین تشکیل جلسه 

 شده از سو  دادگاه کافی نباشد، حکمالین  عیینمیان آنها بکوشند. در صورتی که مهلت ت

توانند از دادگاه تقاضا  تمدید مهلت کنند. دادگاه نیا در صورت ضرورت، تقاضا   می

 کند. می ایشان را قبول

در میالان  مسئولیت داوران تالش در ایجاد صاللح  قانونگذار نیا از نظر  بر این اساس،

بایالد اقالدامات شالرعی و     بالاره ران در این ا  که مطابق قانون، داو زوجین است؛ به گونه

باله   یناین اقدامات، تشکیل دو جلسه بالا زوجال   کمترینقانونیِ الز  را به عمل آورند که 

 منظورِ آگاهی از نظرات ایشان است.

 . محدوده نفوذ حکم حکمین1ـ3

 دو حالت متصور است: ،محدوده نفوذ حکم حکمین بارهدر

فقهالا  در این صالورت  بنا بر قول مشهور، ارسال حکمین را از باب تحکیم بدانیم. . 0

حکالم داده باشالند،    کمین باله ایجالاد صاللح در میالان زوجالین     معتقدند در صورتی که ح

به  حکم داده باشند، نفوذ حکم ایشان در صورتی که به طالق ولیحکمشان نافذ است؛ 

در صورتی کاله متقاضالیِ طالالق، زوج     میزیرا در فقه اسال 1؛باشد منوط میاذن زوجین 

 ، زوجه باشد، بذل مال از سو  زوجاله باشد، اراده زوج و در صورتی که متقاضیِ طالق

 شرط الز  در تحقق طالق است.

. ارسال حکمین را از باب توکیل بدانیم. در این صورت حکم حکمین در هر حالال،  2

ه زوجالین وکالالت آنهالا را مقیالد باله      اعم از اینکه صلح باشد یا طالق، نافذ است، مگر اینک

صلح کرده باشند که در این صورت بنا بر مقتضا  وکالت، حکم حکمین به طالالق، نافالذ   

/ بحرانالالی،  761الال 763، ص1، ج0307/ همالو،   363، ص6، ج0301نیسالت )عالاملی،   

                                                      
این اذن ممکن است در ابتدا و در هنگا  تعیین حکمین و یا پس از دادن حکم از سالو  ایشالان، داده    .1

مالین اختیالار تالا  بدهنالد؛     که زوجین باله حک ه شود؛ اول، اینتواند داد میگونه ود. اذن زوجین به دو ش
 طالق داشته باشند. دو ، اینکه در اذن خود قید کنند حکمین حق
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، 0320/ لنکرانالالی،  337الالال332، ص3، ج0313/ خوانسالالار ،  671، ص23، ج0313

 .(731ص، 3ج، 0713، طوسی / 311ال311ص

 .است ارسال از باب تحکیم بود، قول اول صحیح از آنجا که قول مشهور فقها

براساس قانون، داوران باید پس از انجا  اقدامات الز ، نظالر خالود را    تطبیق با قانون:

میالاان تبعیالت    . از این رو،زوجین بیان کنند در میانمبنی بر امکان یا عد  امکان سازش 

 :کردتوان بررسی  می شده از سو  فقها را در دو حالت مطرح قانونگذار از نظریه

براسالاس   زوجین باشالند. در ایالن صالورت   داوران قائل به امکان سازش در میان . 0

گیرد؛ زیرا هالدف از ارجالاع امالر     می قانون، نظریه داوران قطعاً مورد پذیرش دادگاه قرار

ار در ایالن مالورد از نظریاله    قانونگالذ بنالابراین   میان زوجین به داور ، ایجاد صلح است؛

 ده است.کرشده از سو  فقها تبعیت  مطرح

براسالاس قالانون، داوران   در این صورت داوران قائل به عد  امکان سازش باشند. . 2

به امضا  داوران و  باید تبی اعال  کنند. این نظریه مکتوبباید نظر خود را به صورت ک

 د:باش ذیلشامل نکات  زوجین رسیده،

 .کان سازشد  امع .0

 وضعیت شروط ضمن عقد و دیگالر مطالالب مالذکور در اسالناد ازدواج: مقصالود      .2

زوجین در ضمن عقد نکاح  و یااست چاپی بیان شده ها   شرایطی است که در عقدنامه

ایالن  کنند. داوران باید ضمن بررسالی   می و یا عقد خارج الز  دیگر بر وجود آن تراضی

 بیان کنند. عد  تحقق آنشروط، نظر خود را درباره تحقق یا 

 .تعیین تکلیف سرپرستی فرزندان در صورت عد  توافق زوجین .7

 . ...المثل و ؛ مانند نفقه، مهریه، اجرتزوجین میانو فصل مسائل مالیِ حل . 3

عالد  امکالان    داوران به صورت مذکور، دادگاه بالا صالدور گالواهیِ    ظرپس از اعال  ن

، نیالا  کنالد )هالدایت   مجالاز مالی   در دفاتر رسمیبه اجرا  صیغه طالق سازش، زوجین را 

 .(217ال011، ص0731

سو   شده از قانونگذار در حالت دو ، از نظریه مطرحکه آیا  در پاسخ به این پرسش

ر مشهور فقها، حکالم  مطابق نظگونه گفت: اوالً،  باید این فقها تبعیت نموده است یا خیر،
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کاله   ، در حالین باشند، نافذ استصورتی که مأذون از ناحیه زوجی در حکمین بر طالق

در قانون مشخص نشده است که آیا تبعیت دادگاه از حکم حکمین بالر طالالق، همیشاله    

الاامالی  ذن زوجالین  شده از سو  فقهالا، در صالورت ا   اینکه مانند نظر بیان الاامی است یا

 .باشد می

ر انعقاد صیغه شده در قانون، مسلّم است که داوران اختیا توجه به مطالب بیان باثانیاً، 

طالق را ندارند و انعقاد صیغه طالق، پس از دریافالت گالواهی عالد  امکالان سالازش در      

از نظریاله   بالاره در ایالن  قانونگذار صالحیت دفاتر رسمی ازدواج و طالق است؛ بنابراین 

 ده است.شهورِ فقها تبعیت کرم

 یا عدم تأثیر غیبت زوجین در نفوذ حکم حکمین تأثیر. 1ـ1

تقدند ارسال حکمین از باب توکیل است، حکم ایشان را در صورت غیبت فقهایی که مع

موکل در نفوذ حکالم وکیالل شالرط     دانند؛ زیرا حضور می نافذآنها نیا  زوجین یا یکی از

بالاره نفالوذ حکالم    داننالد، در  مالی  فقهایی که ارسال حکمین را از باب تحکیم نیست؛ ولی

معتقدنالد حکالم حکمالین در ایالن      اختالف نظر دارند. گروهالی  ایشان در شرایط مذکور

قطعالاً  اینجالا   نافذ اسالت و در  فقط له شخصِ غایبحکم اوالً،  شرایط نافذ نیست؛ زیرا

حکالم حکمالین   ثانیالاً،   1؛حکم علیه و یا از جهتی له و از جهتی علیه شخص غایب است

آنهالا   که در صورت غیبت زوجین و یالا یکالی از   ، در حالیمشروط به بقا  شقاق است

 باشد. می مشکوک وجود این شرط

اند؛ زیرا اوالً، هدف از ارسال  گروهی به نفوذ حکم حکمین در شرایط مذکور قائل

حکمین، ایجاد صلح در میان زوجین است که تحقالق آن باله حضالور زوجالین منالوط      

نیست؛ ثانیاً، در صورتی که در بقا و یا رف  شقاق شک داشته باشالیم، بقالا  شالقاق را    

کنیم؛ ثالثاً، در صالورت عالد  نفالوذ حکالم ایشالان در شالرایط مالذکور،         می استصحاب

                                                      
حالق  ها را میک از آن ه هیچکا یکی از زوجین بدانند و یا اینکه ممکن است حکمین حق را ب. توضیح آن1

لاله و از  باشد؛ بنابراین از جهتی  شامل مصالح هریک از زوجین می ر، حکم آنهاندانند. در صورت اخی
 علیه هریک از زوجین است.جهت دیگر، 
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باشد؛ رابعاً، ممکن است غیبت زوجین یا یکی از آنهالا باله دلیالل     حکمیت آنها لغو می

فرار از حکم الهی باشد که نفوذ حکالم حکمالین، مالان  از عالد  اجالرا  حکالم الهالی        

ت، مطلق بوده، شامل شرایط ا  که دالّ بر نفوذ حکم حکمین اس شود؛ خامساً، ادله می

 266، ص2، ج0316/ طرابلسی،  730، ص3، ج0713شود )طوسی،  مذکور نیا می

/  711، ص2تالا،، ج  / سبحانی تبریا ، ]بالی  630ال631، ص23، ج0313/ بحرانی، 

 (.260، ص22، ج0302قمی، 

از شالده   رسد؛ زیرا دالیل مطرح تر به نظر می با توجه به دو قول مذکور، قول دو  صحیح

 باشد و جام  همه احتماالت است. سو  این گروه، با توجه به مستندات اصولی و فقهی می

شده از  براساس قول دو  بیاننیا قانونگذار ، نامه آیین 3مادّه  براساس تطبیق با قانون:

آنهالا در نفالوذ حکالم داوران     ، قائل به عد  تالأثیر غیبالت زوجالین یالا یکالی از     سو  فقها

که ممکن است این عد  حضور به دلیل عد  ابالغ صحیح باشالد،   جاآن ؛ ولی ازباشد می

ده است که داوران باید در صورت عد  حضور زوجالین یالا   کرمقرر  گونه قانونگذار این

 ال  جلسالاتی اسالت کاله بایالد تشالکیل شالود       ال که حداقل  یکی از ایشان در دو جلسه اول

پس از تجدیالد   د؛ ولیغ صحیح به زوجین مطمئن شونجلسات را تجدید کنند تا از ابال

جلسه و ایجاد اطمینان مذکور، داوران باید نظر خود را نسبت به امکان یالا عالد  امکالان    

هالردو   یالا و زوجین هردو حاضر باشند اینکه  اعال  کنند؛ اعم از در میان زوجینسازش 

 غایب باشند.آنها  یا یکی از

 حکمین میانشده در چگونگی حل اختالف نظر ایجاد. 1ـ3

تالف نظالر  اخال  چگونگی رف  شالقاق علل شقاق و یا  بارهحکمین در صورتی که میاندر 

کدا  صحیح نیست؛ زیرا تالرجیح بالمالرجّح اسالت. باله عقیالده       باشد، تبعیت از نظر هیچ

 اقالدا  نمایالد   حَکَالم نسالبت باله ارسالال    فقها  امامیه، در این صورت حاکم باید دوبالاره  

 .(203، ص70، ج0313، نجفی / 761ص، 1ج، 0307 ،)عاملی

اختالف  رسد؛ زیرا ممکن است دوباره میان حکمین نمی این راه حل، صحیح به نظر

 سالو   حَکَالم به تعیین و فرسالتادن  بگوییم حاکم باید بهتر است  ؛ بنابرایننظر ایجاد شود
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افراد  که با زوجین قرابت و نسبتی ندارند و یا فرد  که مورد توافق زوجین  از میان ال

شود و امکالان   می ید؛ زیرا در این صورت رأ  اکثریت مالک عمل واق نمااقدا   ال  باشد

 .(206، ص0731، یان ماند )هدایت عد  توافق باقی نمی

باره چگونگی حل اختالف میان حکمین ساکت است. قانون فعلی در تطبیق با قانون:

وجالود   در میان آنهالا تعداد داوران، امکان بروز اختالف بودن  ، به دلیل زوجاین وجود با

باید گفت در صورت بالروز اخالتالف    قانون اساسی 063توجه به اصل  با ؛ بنابرایندارد

 شده از سو  فقها اقدا  نماید. ان، دادگاه باید براساس نظر بیانداور در میان

 . لزوم پرداخت اجرت به حکمین1ـ11

اصل بر ایالن  اوالً،  توانند تقاضا  اجرت نمایند؛ زیرا می به عقیده فقها  امامیه، حکمین

روایالات  مربالوط   ثانیاً،  ندارند؛ 1است که افراد در انجا  خدمات برا  دیگران، قصد تبرع

 و شامل صورت درخواست اجرت از سالو  ایشالان نیالا    استمطلق  ،به مسئله حکمین

 ل مسلمان نیا مانند مال و جان او محتر  بالوده، براساس قاعده احترا ، عم ،ثالثاً شود؛ می

 2جرت آن پرداخت شود.باید ا

عهده هریک از زوجالین اسالت؛ زیالرا اقالدا ِ      بر از نظر فقها پرداخت اجرت حکمین

، 23ج، 0307، سالالالباوار موسالالالو  )آنهاسالالالت  حکمالالالین در جهالالالت مصالالاللحت 

 .(277ال272ص

اسالاس  بالر ایالن    مسئول پرداخت اجرت حکمالین،  بارهشده از سو  فقها در نظر بیان

بدانیم؛ زیرا اگر ارسال حکمین از بالاب توکیالل    است که ارسال ایشان را از باب تحکیم

براساس قواعد حاکم بر روابط وکیل و موکل، بر عهالده  آنها  باشد، قطعاً پرداخت اجرت

 ست.موکالن آنها

                                                      
باشالد )طریحالی،    اطنی و بدون درخواست عوض میدادن کار  با میل ب . تبرّع در لغت، به معنا  انجا 1

 (.073، ص2، ج0301/ فراهید ،  211، ص3، ج0306
، بالدون قصالد   قاعده، در صورتی که فرد  کار  را که عرفاً دارا  ارزش اقتصاد  استبراساس این . 2

انجا  دهد، پرداخت اجرت او از سو  آمر، ضرور  است. مستند ایالن قاعالده،    تبرّع و به امر دیگر 
 .(203ال207، ص0، ج0316باشد )یاد ،  می بنا  عقال و روایات منقول از سو  ائمه
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بالر عهالده    الاحماله داوران  حالق ، پرداخالت  ناماله  آیین 1مادّه  براساس تطبیق با قانون:

بالر  تی که دادگاه مصلحت بدانالد،  و در صور 1زوجین به داور  متقاضیِ ارجاع امر میان

 ،مسالئول بالدانیم   اینکه زوجین را به طور مساو  باشد. عهده زوجین به طور مساو  می

هرچنالد  باشالد؛   مالی  باله دسالتور دادگالاه    خاب داورانتاوالً،  رسد؛ زیرا نمی صحیح به نظر

 صالورتی قانون مدنی، در  776مادّه  براساسثانیاً،  وجین خود، داوران را انتخاب کنند؛ز

که عامل باله امالر او اقالدا      ساختعملی ملا   المثل اجرتتوان کسی را به پرداخت  می

از  الاحماله  حالق که متقاضیِ داور  به مناله آمر است، پرداخت  کرده باشد؛ ولی از آنجا

 .(222، ص0731، نیا است )هدایت منطقی سو  او

مسالئول پرداخالت    بالاره رد توان گفت نظریه قانونگذار شده می توجه به مطالب بیان با

دادگالاه،   بلکه در صورت مصاللحت   واق  منطبق با نظریه فقها نیست،اجرت داوران، در 

 باشد. می منطبق با نظریه فقها

 نتیجه و پیشنهاد

براساس مادّه واحده اصالحیه قانون طالق، در همه انواع طالق، دادگاه ملا  باله ارجالاع   

شده    امکان سازش براساس نظریه مطرحامر بین زوجین به داور  و صدور گواهی عد

سوره نساء استناد شده است. با توجه  73باشد. در این قانون، به آیه  از سو  داوران می

ناماله   شده برا  این آیه و تطبیق آن با قانون مذکور و آیین به نکات تفسیر  و فقهیِ بیان

 باشد: اجراییِ آن، موارد ذیل قابل استنتاج می
 تواند سوره نساء، به صورت خاص می 73ر آیه اختالفات خانوادگی دحل  بیانِ لاو ال 

عاو  خانوادگی باشد. ایالن امالر   رسیدگی به دعد  لاو  رعایت تشریفات در بر دالّ 

 در قانون نیا مورد توجه واق  شده است.

ال در آیه، ارجاع به داور  بر عهده حاکم شرع است. در قانون نیالا ارجالاع، باله صالدور     

 باشد. سو  قاضی که از مصادیق حاکم شرع است، منوط میقرار از 

ال براساس قانون و قول مشهور فقها، عد  رعایت مقررات داور ، سبب بطالالن صالیغه   
                                                      

 ها، ثالث و یا دادگاه باشد.ور  ممکن است زوجین یا یکی از آنبین زوجین به دامتقاضیِ ارجاع امر  .1
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 شود. طالق نمی

انتخالاب داور از میالان   بالرخالف قالول مشالهور فقهالا،     ال در قانون براساس ظاهر آیاله و  

 باشد. خویشاوندان زوجین، در صورت امکان، ضرور  می

در آیه در معنالا  لغالو ِ داور باله کالار رفتاله اسالت.        حَکَم، براساس قول مشهور فقهاال 

 قانونگذار نیا بر این اساس، از لفظ داور استفاده کرده است.

شالده از سالو  فقهالا بالرا  داوران، براسالاس مصالالح        ال قانونگذار عالوه بر شرایط بیان

 ده است.کرر ات زمان، شرایط دیگر  را نیا مقراجتماعی و مقتضی

 ارسال حکمین، غیبت یا حضالور زوجالین  ، پس از قانونبراساس قول مشهور فقها و ال 

 تأثیر  در نفوذ حکم حکمین ندارد.

 داوران به اجرا  صیغه طالق مجاز نیستند.، قانونمشهور فقها و  قولبراساس ال 

در صالورت تقاضالا     ال در قانون نیا براساس مناب  فقهی، پرداخالت اجالرت باله داوران   

الف قول مشهورِ فقها، در ابتالدا بالر عهالده متقاضالیِ     برخ است؛ ولیشان، ضرور  ای

 باشد. طالق می

شالود قانونگالذار    شده در این مقاله، پیشنهاد مالی  عالوه بر این، با توجه به مطالب بیان

 نسبت به موارد ذیل اقدا  نماید:
ز سالو  مشالهور   شالده ا  مانند نظریه بیالان  ،ال به دلیل اهمیت ایجاد صلح در میان زوجین

 فقها، انتخاب بیشتر از دو داور نیا اجازه داده شود.
ال تکلیف دادگاه در مورد لاو  و یا عد  لاو  تبعیالت از نظریاله داوران مبنالی بالر عالد       

 امکان سازش در میان زوجین، تعیین شود.
بودن احتمال ایجاد اختالف در میان داوران، راه حل مناسبی در جهالت   ال با توجه به باال

  ل اختالفات ایشان تعیین شود.ح
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ليةللماّدةالواحدةمنتعديةثانيقرائةفقه
م(اعتمادا2992ًهيالطالق)المصادقعلقانون

النساءمنسورة53اآليةيعل
 *محمدرسولآهنگران 

 **زادهزهرهنقاش_________________________________________

الملخص

ااتالم شهادة عرم  يا، وفقا عليالزوج  أو توافق غ  الطالق اواء کان ذلک بطل يذ صيتوقف تنفي

االقانون هةذ  يالحکام. و قر اعتمر ف  رأ يث تقوم باصرارها اعتمادا  عليالمحکم  ح الصلح من امکان

  ية   والفقهيريا التفسة ين  لهذاالقانون و نظرا  للقضةا يترو يالمقنن ف اورةالنساء. إن من 53  اآلي  يعل

ل: عةرم ضةرورة   ية امور مةن قب  يمشهور الفقهاء ف  ، قر أخذ بنظراالعتبار رأاآلي  ن  حول هذ يالمب

اب ير غيثحرود واجباتهم، عرم تأ الحکام، ارياالارة، ضرورة اخت  متابع  دعاو ياالجرائات ف  يرعا

قربةاء  ارالحکةام مةن أ  يمثةل: ضةرورة اخت    خةر أمور أ ي  فنّأ الّإ نفوذ حکم الحکام  ين فيالزوج

الةزمن و  ات ياالجةرة لهةم، الحة  مقتضة     الحکةام، ضةرورة دفةع    ن أو عةرم ذلةک، شةرو    يالزوج

 رالفقهاء.قول مشهو يلالمجتمع باالضاف  إ مصالح

 53  ية الصلح، آ الطالق، شهادة عرم امکان ل قانونيالمادة الواحرة من تعر :سطةيئالمصططلحاتالر

 من اورةالنساء، الحکم، الشقاق.
                                                      

 .(ahangaran@ut.ac.ir) ة جامع  طهران ير الفارابيبرد يااتاذ مساعر ف *
 .ياالاالم ر الفق  و أار القانونيطالب  ماجست **
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