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چکیده 

ــرد و  ــن نهاد هــای بشــری اســت کــه در آن شــخصیت انســانی شــکل می گی ــواده از مهــم تری خان
کمــاالت بشــری شــکوفا مــی شــود و رشــد می کنــد. در ایــن جســتار، نگارنــدگان تــالش کــرده انــد 
تــا از گفتمــان رضــوی در تبییــن اســتحکام روابــط زوجیــن کمــک بگیرنــد. بــر ایــن مبنــا، بــا تحقیــق 
ــی  ــای خانوادگ ــای اختالف ه ــا و مصداق ه ــای علت ه ــه احص ــالم( ب ــا )علیه الس ــام رض در کالم ام
پرداختــه کــه بــا رعایــت هــر یــک از آن هــا توســط زوجیــن، اختالف هــای خانوادگــی کمتــر می شــود. 
در ادامــه، بــرای حــّل اختالف هــای خانوادگــی و بــا توجــه بــه تأکیــد نــّص صریــح قــرآن کریــم، نهــاد 
داوری از منظــر فقــه و حقــوق بررســی شــده اســت. در نهایــت، بــا بررســی و تحلیــل آسیب شــناختی، 
پیشــنهادهایی بــرای تکمیــل و تنقیــح قوانیــن ارائــه شــده اســت. نهــاد داوری به عنــوان نهــادی مبتنی 
بــر مبانــی فقهــیـ  حقوقــی، مــواد 454 تــا 501 آئیــن دادرســی مدنــی را به خــود اختصاص داده اســت. 
بنابرایــن، در مقالــۀ حاضــر یکــی از نــوآوری هــای قانــون جدیــد حمایــت خانــواده از منظــر فقهــی ـ 

حقوقــی، بحــث و بررســِی تطبیقــی شــده اســت. 

ــه  ــواده، فق ــت خان ــون حمای ــاد داوری، قان ــوی، نه ــان رض ــواده، گفتم ــون خان ــا: کان کلیدواژه ه
امامیــه.
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1. مقدمه

خانــواده واحــد بنیادیــن جامعــه و کانــون اصلــِی رشــد و تعالــی انســان اســت. توافــق عقیدتی 
ــواده کــه زمینه ســازِ اصلــِی حرکــت تکاملــی و رشــدیابندۀ انســان  و آرمانــی در تشــکیل خان
اســت، اصــل اساســی بــوده و فراهم کــردن امکانــات بــرای نیــل بــه ایــن مقصــود، از وظایــف 

حکومــت اســالمی اســت )مقدمــه قانــون اساســی(.

در همیــن راســتا و بــا توجــه بــه اهمیــت نهــاد خانــواده، قانون گــذار یکــی از اصــول نخســتین 
)اصــل دهــم( را بــه خانــواده اختصــاص داده و چنیــن مقــرر کرده اســت:

ــررات و  ــن و مق ــۀ قوانی ــت، هم ــالمی اس ــه اس ــادی جامع ــد بنی ــواده واح ــه خان »از آنجاک
برنامه ریزی هــای مربــوط بایــد در جهــت آســان کردن تشــکیل خانــواده، پاســداری از قداســت 
آن و اســتواری روابــط خانوادگــی بــر پایــۀ حقــوق و اخــالق اســالمی باشــد.« ) اصــل دهــم ق.ا (

ــدس و ضــروري  ــدی مق ــدگاه اســالم اســت. ازدواج پیون ــاد از دی ــن نه ــواده، مقدس تری خان
اســت کــه داراي کارکردهــاي متعــدد فــردي و اجتماعــي مــورد تأکیــد اســالم اســت. اســالم بــا 
طــالق ســخت مخالــف بــوده و تــا حــّد امــکان درصــدد اســت کــه ایــن امــر صــورت نگیــرد 
ــی را مطــرح کــرده اســت. در عیــن حــال، در  ــا از طــالق، آموزه های ــز خانواده ه ــرای پرهی و ب
مــواردي کــه مصالــح مهم تــر ایجــاب کنــد، ممنوعیــت مطلــق بــراي طــالق قایل نشــده اســت 
)مطهــري، 239:1382(. یکــي از راهکارهــاي مطــرح در دیــن مبیــن اســالم بــرای جلوگیــري از 

طــالق و فروپاشــي کانــون خانــواده، حکمّیــت یــا داوري اســت.

ــن  ــکاری نوی ــواده )1392( راه ــت خان ــون حمای ــب قان ــا تصوی ــن شــرایط، ب ــه ای باتوجــه ب
ــت  ــکاری در فصــل دوم پیشــنهاد شــده اســت. نهــاد داوری، نهــادی اســت کــه در معّی و ابت
دســتگاه قضــا، بــرای تحکیــم مبانــی خانــواده و جلوگیــری از افزایــش اختالف هــای خانوادگی و 
طــالق، ســعی در ایجــاد صلــح و ســازش نمــوده اســت. فهــم و نقــد کارکرد ایــن نهاد، در بســتر 
شــناختی همه جانبــه از مســئله دعــوای خانوادگــی، بهتــر روی می دهــد. بــا وجــود ایــن، قانــون 
حمایــت خانــواده به ویــژه فصــل دوم، موضوعاتــی را پیــش کشــیده کــه بررســی آن هــا ضــرورت 
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دارد. در ایــن نوشــتار، ضمــن بیــان گفتمــان و راهکارهایــی در ســیره و فرهنــگ رضــوی، نهــاد 
داوری از منظــر فقهــی و حقوقــی بررســی می شــود.

شــیوۀ پژوهــش حاضــر توصیفــیـ  تحلیلــی اســت. ابتــدا مباحــث مرتبط بــا موضــوع از منابع 
موجــود اســتخراج و مطالعــه شــده اســت. ســپس نتایــج مطالعــات در ابــزار مناســب ثبــت و 

ــرداری شــده اســت. نگهــداری و در نهایــت طبقه بنــدی و بهره ب

2.  موارد اختالف در خانواده و پیشگیری از آن ها در سیرة امام رضا )علیه السالم( 

ــت. در  ــی( اس ــناختی )معرفت ــای ش ــامل مهارت ه ــی ش ــای خانوادگ ــی از مهارت ه  بخش
حقیقــت، کلیــد ورود بــه ســایر مهارت هــا بــا آگاهــی از محورهــا و مؤلفه هایــی نظیــر شــناخت 
نیازهــا، اقتضائــات و ویژگی هــای همســر اســت. شــناخت ویژگی هــای روحــی و روانــی همســر، 
عاملــی بــرای تــداوم زندگــی و تکامــل معنــوی اســت زیــرا غفلــت از آن، دســتیابی بــه تعــادل و 
آرامــش روحــی را مختــل می کنــد. در نتیجــه فــرد پیوســته بــا ناراحتــی، تعــارض و ناهماهنگی 

ــد. ــروز می کن ــا ب ــل اختالف ه ــن دلی مواجــه می شــود و درســت به همی

2-1. عدم احترام به همسر

 از امــوری کــه ســبب بقــا و اســتحکام بنیــان خانــواده می شــود و در صــورت نبــوِد آن آرامــش 
و کیــان خانــواده متزلــزل می  گــردد، احتــرام بــه همســر اســت. 

ــترک را  ــی مش ــرد و زن زندگ ــه م ــد ک ــه( می آموزان ــرم )صلی اهلل علیه وآل ــر اک ــیره پیامب س
ــد  ــّذت ببرن ــا هــم و زیســتن در کنــار یکدیگــر ل ــودن ب ــا رفتــاری نیکــو طــی کننــد و از ب ب
ــردان  ــه م ــم ب ــرآن کری ــد. ق ــلوک کنن ــان س ــداف زندگی ش ــوی اه ــل  و به س ــم را کام و ه
فرمــان می دهــد کــه در هــر حــال بــا همسرانشــان نیک رفتــاری داشــته باشــند و نامالیمــات 
زندگــی آنــان را بــه  رفتــاری دیگــر نکشــاند. حّتــی اگــر زندگــی مشــترک بــه بن بســت رســید 
ــاری  ــا نیک رفت ــز ب ــا نی ــید، آنج ــی کش ــه جدای ــد کار ب ــن نش ــۀ آن ممک ــه ادام و به هیچ وج
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َۀ  تِِهــنَّ َو أَْحُصــوا الِْعــدَّ جدایــی صــورت  پذیــرد: »یــا أَیَُّهــا النَّبـِـيُّ إِذا َطلَّْقتـُـُم النِّســاَء فََطلُِّقوُهــنَّ لِِعدَّ
َُّکــمْ التُْخِرُجوُهــنَّ ِمــْن بُیُوتِِهــنَّ  َو الیَْخُرْجــَن إاِلَّ أَْن یَْأتِیــَن بِفاِحَشــٍۀ ُمبَیِّنـَـٍۀ َو تِْلــَک  َو اتَُّقــوا اهللَ َرب
ُحــُدوُد اهللِ َو َمــْن  یَتََعــدَّ ُحــُدوَد اهللِ فََقــْد َظَلــَم نَْفَســُه ال تـَـْدِري لََعــلَّ  اهللَ یُْحــِدُث بَْعــَد ذلـِـَک أَْمــراً. 
فـَـِإذا بََلْغــَن أََجَلُهــنَّ فََأْمِســُکوُهنَّ بَِمْعــُروٍف أَْو فاِرقُوُهــنَّ بَِمْعــُروٍف« )ای پیامبــر، چــون خواهیــد 
زنــان را طــالق گوییــد، از هنگامــی کــه عّده شــان آغــاز شــد ]طهــر غیرمواقعــه [ طــالق دهیــد، 
و حســاب عــّده را نگــه داریــد؛ و از خداونــد،  پروردگارتــان، پــروا کنیــد. آنــان را از خانه هایشــان 
بیــرون مکنیــد، و خودشــان هــم بیــرون نرونــد، مگــر آنکــه مرتکــب کار ناشایســت آشــکاری 
شــوند؛ و ایــن احــکام الهــی اســت و  هرکــس از ]حــد و مــرز[ احــکام الهــی تجــاوز کنــد، قطعــا 
در حــّق خــود ســتم روا داشــته اســت. نمی دانــی، شــاید خــدا پــس از ایــن کاری تــازه پدیــد 
ــه نیکویــی نگاهشــان داریــد ]و  ــا ب ــه پایــان  عّده شــان نزدیــک شــوند، ی آرد. ســپس چــون ب
رجــوع کنیــد[، یــا بــا خیــر و خوشــی از آنــان جــدا شــوید( )طــالق/2-1( )ر.ک: دلشــاد تهرانی، 

1383، ج 4: 236 (. 

ــا همســر پیمانــی اســت در ذات زندگــی مشــترک و چــون کســی پذیــرای   نیک رفتــاری ب
ــن پیمــان  ــز متعهــد می گــردد و حــّق نقــض ای ــار نیــک نی ــه رفت ــد مشــترک شــود، ب پیون
الهــی را  نــدارد. تربیت شــدگان مدرســۀ نبــوی مکــّرر ایــن پیمــان را یــادآور شــده اند تــا مبــادا 
ــن  ــر ای ــت شــود. ســخن نقل شــده از حضــرت رضــا )علیه الســالم( بیانگ ــان غفل ــن پیم از ای
حقیقــت اســت:  »لّمــا تــزّوج الّرضــا)ع( ابنــۀ المأمون خطــب لنفســه فقــال: ... زّوجنــي ابنته علی 
مــا فــرض اهلل- عــّز و جــّل- للمســلمات علــی المؤمنیــن مــن إمســاك بمعــروف أو تســریح 

 بإحســان«؛

هنگامــی کــه حضــرت رضــا )علیه الســالم( بــا دختــر مأمــون ازدواج کــرد، فرمــود: »]مأمــون [ 
دختــر خــودش را بــه همســری مــن درآورد و خــدای عّزوجــّل بــرای زنــان مســلمان بــر مــردان 
ــاری [  ــا ]در صــورت ناچ ــد ی ــگاه دارن ــی ن ــه نیک ــان را ب ــه زن ــرده اســت ک ــن واجــب ک  مؤم
ــی، 1409ق، ج 20: 261؛  ــه، 1413ق، ج 3: 398؛ حرعامل ــوند. «  )ابن بابوی ــدا ش ــی ج ــه نیکوی ب

ــی، 1410ق، ج 100: 264(. مجلس
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ــار  ــواده چنــان واالمرتبــه اســت کــه آث ــا خان ــن نیک رفتــاری ب در آموزه هــای پیشــوایان دی
و نتایــج آن تنهــا بــه ســامان دادن زندگــی خانوادگــی محــدود نمی شــود، بلکــه آثــار و نتایــج 
 روحــی و روانــی آن بــر خــود شــخص و نیــز در نظــام تکویــن، در خــور توّجــه اســت. حدیــث 
امــام صــادق )علیه الســالم( از ایــن جملــه اســت:  »مــن حســن بــّره بأهلــه زاد اهلل مــن عمــره« 
)هرکــس بــا خانــواده اش نیک رفتــار باشــد، خداونــد بــر عمــرش بیفزایــد(  )کلینــی، 1407ق، 
ج 8 : 219 ؛ ابــن بابویــه، 1362، ج 1: 88 ؛ حویــزی، 1415ق، ج 4: 355 ؛ مجلســی، 1404ق، ج 26: 

 .) 142

در زندگــی مشــترک، توجه کــردن بــه تحمــل و ظرفیــت همســر نیــز امــری ضــروری اســت. 
ــی  ــه مهمان ــالم( را ب ــن )علیه الس ــردی امیرالمؤمنی ــد: »م ــالم( می فرمای ــا )علیه الس ــام رض ام
دعــوت کــرد. حضــرت فرمــود: بــه ایــن شــرط می پذیــرم کــه ســه قــول بدهــی. مــرد گفــت: 
ایــن ســه قــول کــدام اســت؟ فرمــود: از بیــرون منــزل چیــزی برایــم نیــاوری، از آنچــه در منزل 
ــول  ــه زحمــت نینــدازی. مــرد گفــت: ق ــواده ات را ب ــغ نکنــی و خان داری چیــزی از مــن دری

ــه ، 42:1372( ــن بابوی می دهــم و حضــرت نیــز دعــوت او را پذیرفــت.« )اب

2-2.  رعایت نکردن معیارهای صحیح در معاشرت

 منشــأ بســیاری از اختالف هــا توقعــات یک طرفــۀ مــردان از همسرانشــان اســت. همان گونــه 
کــه مردهــا از همسرشــان انتظــار دارنــد کــه زیبــا و دلربــا باشــد، زن نیــز از همســرش می طلبد 
کــه تمیــز، خوشــبو و آراســته باشــد. راوی گویــد: »نزد امــام رضا )علیه الســالم( رفتــم. موهایش 
را رنــگ ســیاه زده بــود. گفتــم: فدایــت شــوم! بــا رنگ ســیاه موهایــت را رنــگ کــرده ای؟ فرمود: 
در رنگ آمیــزِی مــو پــاداش اســت. رنگ کــردن مــو و آراســتگی و آمادگــی از چیزهایــی اســت 
کــه پاکدامنــی زنــان را افــزون می ســازد و زنانــی کــه پاکدامنــی را رهــا کرده انــد؛ همسرانشــان 

خــود را بــرای ایشــان آماده نکــرده انــد.« )مجلســی،1404ق ج6: 100(.

در  قــرآن کریــم، اساســی ترین اصــل در رفتــار و تعامــل بیــن زوجیــن معاشــرت بــه معــروف 
اســت کــه به صراحــت در آیــۀ 19 ســورۀ نســاء بــه آن اشــاره شــده اســت. معاشــرت به دلیــل 
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ســاختار واژگانــی )بــاب مفاعلــه( از مفاهیم اجتماعی دوســویه اســت کــه هرگاه قید و پســوندی 
بــدان افــزوده نشــود، گزینه هــای چنــدی در آن جــای می گیــرد. معاشــرت مــردان بــا مــردان، 
زنــان بــا زنــان، مــردان بــا زنــان در جامعــه و مــردان بــا زنــان در درون خانــواده کــه مهم تریــن 

آن هــا گزینــۀ اخیــر اســت )جــوادی آملــی، 1389، ج18 : 143؛ معلــوف، 1382، ج2: 1125(.

در آیــۀ شــریفۀ مــورد بحــث، خطــاب معاشــرت به معــروف بــه شــوهران، صراحت و شــفافیت 
ــن اصــل  ــه ای ــود ک ــر آن نمي ش ــل ب ــز دلی ــي هرگ ــن خطاب ــن چنی ــا به یقی ــي دارد، ام کامل
اخالقــي در بــاور قرآنــي در بــاب همســران، بــا توجــه بــه هــدف از ازدواج و فلســفۀ آفرینــش، 
ــا دیگــري  ــک از همســران ب ــد کــه هــر ی ــه باشــد. چنیــن فلســفه اي اقتضــا مي کن یک طرف
ــز  ــه، هرگ ــن آی ــق ای ــا طب ــي از آن ه ــار یک ــا رفت ــد و تنه ــار کن ــز رفت ــکل محبت آمی به ش
ــان  ــان محــدودۀ مخاطب ــی برخــی از محقق ــي را حاصــل آورد. حت ــد آرامــش طرفین نمي توان
ــد: «اگرچــه در آیــۀ شــریفه »و عاشــروهن  ــر از زندگــي خانوادگــي قــرار داده و گفته ان را فرات
بالمعــروف« بــه مــردان خطــاب مي شــود، لیکــن ایــن خطــاب بــه شــوهران اختصــاص نــدارد. 
ایــن جملــه افــزون بــر آنکــه شــامل ُحســن معاشــرت مــرد در مقابــل زن و زن در مقابــل مــرد 
مي شــود، ممکــن اســت شــامل چگونگــِي رابطــۀ بــرادر بــا خواهــر یــا همــکار مــرد بــا همــکار 

ــی، 1389، ج18 : 143(. زن هــم بشــود« )جــوادی آمل

صاحــب تفســیر المنــار، در ایــن بــاره می گویــد: »در مفهــوم معاشــرت، مشــارکت و برابــری 
نهفتــه اســت؛ یعنــی مــردان بــا زنــان بــر اســاس متعــارف رفتــار کننــد و زنــان نیــز می بایــد بــا 

مــردان بــر پایــه معــروف معاشــرت داشــته باشــند.« )رشــیدرضا، 1995، ج4 : 456(.

2-3.  برطرف نکردن نیازهای همسر

بــرای آغــاز زندگــی مشــترک، مقدمــات و آمادگی هــای خاصــی مــورد نیــاز اســت. از آن جمله 
ــا و راه  ــناخت نیازه ــدون شــک، ش ــرد. ب ــاره ک ــن اش ــای زوجی ــناخت نیازه ــه ش ــوان ب می ت
درســت برآورده کــردن آن توســط هــر یــک از زوجیــن، پیش نیــاز یــک ارتبــاط خوب و ســازنده 

اســت کــه موجبــات اســتحکام بنیــان زندگــِی زناشــویی می گــردد.
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ــای  ــه شناســایی نیازه ــد در زندگــی مشــترک نســبت ب ــه دارن ــن وظیف ــک از زوجی ــر ی ه
عاطفــی، فیزیولوژیکــی، مــادی و روحــی ـ روانــی یکدیگــر اقــدام و در راســتای برآورده شــدن 
ــرای  مطلــوب آن هــا تــالش کننــد. شــناخت ویژگی هــای روحــی و روانــی همســر، عاملــی ب
تــداوم زندگــی و تکامــل معنــوی اســت زیــرا غفلــت از آن دســتیابی به تعــادل و آرامــش روحی 
را مختــل می کنــد و در نتیجــه فــرد را پیوســته بــا ناراحتــی، تعــارض و ناهماهنگــی مواجــه 

ــرفی، 84:1388(. ــازد. )ش می س

یکــی از ایــن نیازهــای روحــی و روانــی از جملــه وظایــف زن و مــرد نســبت بــه هــم، حفــظ 
ــت  ــی اس ــت روان ــالمت و بهداش ــاخصه های س ــه از ش ــت ک ــر اس ــاط یکدیگ ــادی و نش ش
ــا  ــام رض ــش ام ــیره و من ــاب س ــری، 1427ق: 276 (. در ب ــا: 62 ؛ منتظ ــری، بی ت )ر.ک: مظاه
)علیه الســالم( راوی نقــل کــرده اســت: »روز عیــد عرفــه بــه دیــدار حضــرت رضــا )علیه الســالم( 
رفتــم ... . بــه ایشــان گفتــم: یابــن رســول اهلل! ای ســرورم! ای ســرور و موالیــم! مــن تهیدســت و 
درمانــده ام و چیــزی نــدارم کــه بتوانــم بــه افــراد خانــواده ام عیــدی بدهــم و آن هــا را در این عید 
عزیــز خوشــحال گردانــم. امــام پــس از شــنیدن درخواســتم قطعــه طالیــی را کــه کم وبیــش 
صــد دینــار ارزش داشــت، بــه مــن عنایــت نمــود. مــن بــا گرفتــن آن هدیــه خوشــحال شــدم و 

توانســتم نیازهــای خــود و خانــواده ام را تأمیــن کنــم.« )فیــض کاشــانی،1416ق: 37(.

ــفر  ــت از س ــگام برگش ــوص هن ــون به خص ــبت های گوناگ ــه به مناس ــه و هدی ــدای تحف اه
ــه(  ــرم )صلی اهلل علیه وآل ــر اک ــد. پیامب ــر باش ــه همس ــت ب ــق و محب ــر عش ــد بیانگ می توان
ــواده اش  ــرای خان ــوده و ب ــداری نم ــه ای خری ــه و هدی ــازار رفت ــه ب ــه ب ــد: »کســی ک می فرمای
ببــرد، ثــواب کســی را دارد کــه بــرای بیچــارگان صدقــه ای را برده باشــد.« )حرعاملــی، 1409ق، 

.)514 ج21: 

ــه مســافرت رفــت، هنــگام  امــام صــادق )علیه الســالم( می فرمایــد: »وقتــی یکــی از شــما ب
مراجعــت بــرای خانــواده اش تحفــه ای ولــو ناچیــز بیــاورد«) همــان، ج 11: 459(.
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2-4. بی توجهی به نیازهای معیشتی:

ــه  ــه ب ــدم توج ــن و ع ــدم تأمی ــواده، ع ــرد در خان ــالف زن و م ــل اخت ــر از عوام ــی دیگ  یک
ــر  ــد: »ب ــالم( می فرمای ــا )علیه الس ــام رض ــت. ام ــدان اس ــر و فرزن ــتی همس ــای معیش نیازه
ــه  ــر افــراد تحــت سرپرســتی خــود توســعه دهنــد و ب صاحبــان نعمــت واجــب اســت کــه ب

ــی، 1407ق،ج4: 11(. ــند.« )کلین ــایش بخش ــان گش ــی آن زندگ

امــام رضــا )علیه الســالم( می فرمایــد: »هیــچ طایفــه و ملتــی را نمی بینیــم کــه بــه زندگــی 
ادامــه داده و پایــدار مانــده باشــد مگــر بــه وجــود رئیــس یــا سرپرســتی کــه ضروریــاِت مــادی 

و معنــوی آنــان را تأمیــن کنــد.« )مجلســی،1404ق، ج6 :60(.

 خانــواده کــه تشــکیل شــده از زن، شــوهر و فرزنــدان به عنــوان کوچک تریــن نهــاد اجتماعــی 
نیــز بــرای ادامــه حیــات و پایــداری، نیــاز بــه مدیــر و سرپرســت دارد تــا طبــق فرمایــش امــام 

)علیه الســالم( ضروریــات مــادی و معنــوی اعضــای آن را تأمیــن کنــد.

2-5.  نداشتن اعتدال در زندگی

اعتــدال از اصولــی اســت کــه در اســالم توجــه زیــادی شــده اســت و در زندگــی سراســر نــور 
ــود.  ــده می ش ــنی دی ــدی )علیهم الســالم( به روش ــه ه ــه( و ائّم ــرم )صلی اهلل علیه وآل ــر  اک پیامب
آنــان هرگــز در هیــچ امــری  از اعتــدال خــارج نشــدند. ســیره رســول خــدا )صلی اهلل علیه وآلــه( 
ــرت  ــارۀ آن حض ــالم(  درب ــی )علیه الس ــه عل ــود، چنان ک ــدل ب ــیره ای معت ــوه س ــۀ وج در هم
فرمــوده اســت:  »ســیرته القصــد« )ســیره و رفتــار او میانــه روی اســت(   )نهج البالغــه، خطبــه 
ــواده  و اجتمــاع، در اداره امــور  ــه( در رفتــار فــردی، در خان 94(. رســول خــدا )صلی اهلل علیه وآل
و سیاســت و حتــی در رویارویــی بــا  دشــمنان و در میــدان نبــرد اعتــدال  را پــاس می داشــت 
و از افــراط و تفریــط در هــر کاری پرهیــز می کــرد. در خبــر  مشــهور و مّتفــق شــیعه و ســّنی 
آمــده اســت کــه حســین )علیه الســالم( گفــت: از پــدرم امیــر مؤمنــان )علیه الســالم( دربــارۀ 
ســیره رســول  خــدا )صلی اهلل علیه وآلــه( در خــارج از منــزل پرســیدم، فرمــود:  »کان رســول اهلل 
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ــه( در همــه  ــف« )رســول خــدا )صلی اهلل علیه وآل ــر مختل ــر غی ــدل األم ــه( معت )صلی اهلل علیه وآل
ــض  ــه، 1362: 82؛ فی ــن بابوی ــرد(  )اب ــط نمی ک ــراط و تفری ــود. اف ــه رو ب ــدل و میان ــور معت ام

کاشــانی، 1376، ج 4 : 161 ؛ طباطبایــی، 1378: 16  (. 

ــوده و هســتند.  ــن اصــل ب ــد ای ــات خــود فاق ــع انســانی در حی متأســفانه بســیاری از جوام
ــح و  ــیر صحی ــد و از مس ــط غلتیده ان ــا در دام تفری ــاده ی ــراط افت ــن  اف ــه دام ــا ب ــن رو، ی از ای
طریــق کمــال و هدایــت خــارج شــده اند. ریشــۀ  بســیاری از انحراف هــای فــردی و اجتماعــی 
را می تــوان در رعایــت نکــردن اصــل اعتــدال جســت؛ چــه مشــکالتی کــه  انســان در رابطــه بــا 
خــود پیــدا می کنــد و نمی توانــد آن هــا را حــل کنــد و چــه مشــکالتی کــه در خانــواده و روابــط 
 خانوادگــی بــروز می کنــد و چــه مشــکالتی کــه در جوامــع به ســبب رعایت نکــردن ایــن اصــل 
پدیــد می آیــد.  اصــوالً شــأن عقــل اعتــدال اســت و شــأن جهــل عــدم اعتــدال؛ یعنــی انســان 
عاقــل انســانی معتــدل اســت و انســان جاهل  انســانی غیرمعتــدل )دلشــاد تهرانــی، 1383، ج 1: 

.) 163

بنابرایــن، انتخــاب شــیوۀ معتــدل و گزینــش راه میانگین در امور معیشــت، یکی از ســالم ترین 
برنامه هــای اقتصــادی در امــور زندگــی اســت. راوی گویــد: از امــام رضــا )علیه الســالم( دربــارۀ 
هزینه هــای خانــواده ام طلــب اذن نمــودم، حضــرت فرمودنــد: »حــد وســط بیــن دو چیــزی کــه 
ناپســند اســت )افــراط و تفریــط(. گفتــم: فدایــت شــوم! بــه خــدا ســوگند کــه دو چیــز مبغوض 
را نمی شناســم. فرمــود: خــدا تــو را رحمــت کنــد. مگــر نمی دانــی کــه خــدا دشــمن مــی دارد 

زیــاده روی و ســخت گیری را.«)قمــی،1414ق:615؛ بروجــردی، 1429ق، ج 22: 256 (.

2-6.   عدم اظهار احساسات طرفین به یکدیگر

یکــی دیگــر از عوامــل اختــالف، عــدم اظهــار احساســات طرفیــن بــه یکدیگــر اســت. البتــه، 
ــای  ــی آموزه ه ــد ول ــن در آن رشــد یافته ان ــه زوجی ــه فرهنگــی وابســته اســت ک ــر ب ــن ام ای
دینــی مــا مــوّدت و رحمــت میــان اعضــای خانــواده به ویــژه زن و مــرد را اساســی ترین عنصــر 
ــن  ــد ای ــز بای ــار و حــاالت نی ــار و گفت ــط در دل بلکــه در رفت ــه فق ــد. ن ــی می کن ــوام معرف ق
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محبــت مشــهود باشــد تــا باعــث دلگرمــی و ثبــات شــود.

امــام رضــا )علیه الســالم( می فرماینــد: »اگــر نســبت بــه کســی محبتــی داریــد، آن را آشــکار 
کنیــد زیــرا اظهــار دوســتی نیمــی از خردمنــدی به شــمار می  آیــد.« )ابــن شــعبه،443:1376(.

زن و مــرد بــرای دســتیابی بــه آرامــش و آســایش کامــل بایــد زندگــی خویــش را بــر اســاس 
عشــق و صمیمیــت قــرار دهنــد و در مواقــع گوناگــون ایــن عالقــه و دوســتی را بــه یکدیگــر 
ابــراز نماینــد و خاطرنشــان ســازند. در ســخن گرانبهایــی از پیامبــر اکــرم )صلی اهلل علیه وآلــه( 
ُجــِل لِْلَمــرأۀِ: إنـّـی اِحبُّــَک، ال یَْذَهــُب ِمــْن قَْلبِهــا ابـَـداً.« )مــرد بــه  چنیــن آمــده اســت: »قـَـْوُل الرَّ
زنــش بگویــد دوســتت دارم، هرگــز از خاطــر زن بیــرون نمــی رود( )حرعاملــی،1409ق،ج20: 

23( )ر.ک: منتظــری، 1427ق: 269(.

 بنابرایــن زن و شــوهر بایــد عواطــف خــود را نســبت بــه یکدیگــر علنــی ســازند و در ایــن 
مــورد از خجالــت و شرمســاری پرهیــز کننــد. اصل محبــت را خداونــد در قلب زن و شــوهر قرار 
می دهــد و بــر آنــان اســت کــه ایــن نعمــت باطنــی و حالت قلبــی را که موجــب آرامــش زندگی 
و صفــا و پاکــی اســت، به وســیلۀ جانبــداری از هــم، گذشــت و فــداکاری، خوش اخالقــی، حفــظ 
شــئون و شــخصیت طرفیــن و اجتنــاب از بحث هــای بیهــوده حفــظ کننــد و از عواملــی کــه بــه 

محبــت و عاطفــه خلــل وارد می کنــد، بپرهیزنــد.

البتــه ایــن نکتــه را نیــز نبایــد از نظــر دور داشــت کــه نه تنهــا عالقــۀ خانوادگــی زن و مــرد 
بــه یکدیگــر بــا عالقــه بــه اشــیا فــرق می کنــد، عالقــۀ خــود آن هــا بــه یکدیگــر نیــز متشــابه 
نیســت؛ یعنــی نــوع عالقــۀ مــرد بــه زن بــا نــوع عالقــۀ زن بــه مــرد متفــاوت اســت. بــا اینکــه 
تجــاذب طرفینــی اســت، امــا بــه عکــس اجســام بي جــان، جســم کوچک تــر جســم بزرگ تــر 
را به ســوی خــود می کشــاند. آفرینــش، مــرد را مظهــر طلــب و عشــق و تقاضــا و زن را مظهــر 
محبوبیــت و معشــوقیت قــرار داده اســت. احساســات مــرد نیازآمیــز و احساســات زن نازخیــز 
اســت. احساســات مــرد طالبانه و احساســات زن مطلوبانه اســت )مطهــری، 1382، ج 19: 184 (.
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2-7.  مهریه

 مهریــه نیــز به عنــوان یکــی از ابزارهــای فشــار چــه از ســوی مــرد و چــه از ســوی زن، نقــش 
زیــادی در بــروز اختالف هــای میــان زن و شــوهر دارد. 

ــار اســت.  ــه و ایث ــت، عاطف ــی اســت. ورای عقالنی ــوق  کاری عقالن ــناختن حق به رسمیت ش
ــه ایــن فضایــل دعــوت می کنــد.  آموزه هــای دینــی هــر دو طــرف را ب

حضــرت رضــا )علیه الســالم( از پــدران بزرگــوارش از رســول خــدا )صلی اهلل علیه وآلــه( روایــت 
کرده انــد: »خداونــد متعــال هــر گناهــی را مــورد آمــرزش قــرار می دهــد مگــر گنــاه انــکار مهــر 
ــا فــروش انســان آزاد را.« )مجلســی، 1403ق، ج 100: 129 ؛  ــا غصــب دســتمزد اجیــر ی زن ی

نــوری، 1408ق، ج 13: 378 ؛ قمــی، 1414ق، ج 1: 50 (.

 البتــه، از جانــب پیامبــر و عتــرت او خطــاب بــه زنــان بــا کرامــت توصیــه شــده اســت کــه اگر 
زمینــه مناســبی در خصــوص بخشــیدن مهــر خــود بــه شــوهر مشــاهده کننــد از ایــن خصلــت 
ــد:  ــواری اســت چشم پوشــی نکنن ــرم و نشــانه ســخاوت و بزرگ ــه بیانگــر جــود و ک ــی ک عال
ٍد  »ثـَـاَلٌث ِمــَن النَِّســاِء یَْرفـَـُع اهللُ َعْنُهــنَّ َعــَذاَب الَْقْبــِر- َو یَُکــوُن َمْحَشــُرُهنَّ َمــَع فَاِطَمــَۀ بِْنــِت ُمَحمَّ
 ص- اْمــَرأَۀٌ َصبـَـَرْت َعَلــی َغْیــَرۀِ َزْوِجَهــا- َو اْمــَرأَۀٌ َصبـَـَرْت َعَلــی ُســوِء ُخُلــِق َزْوِجَهــا- َو اْمــَرأٌَۀ 
ِــُکلِّ  ــُب ل ــِهیٍد- َو یَْکتُ ــِف َش ْ ــَواَب أَل ــنَّ ثَ ــَدٍۀ ِمْنُه ــا- یُْعِطــي اهللُ ُکلَّ َواِح ــا لَِزْوِجَه ــْت  َصَداقََه َوَهبَ
َواِحــَدٍۀ ِمْنُهــنَّ  ِعبـَـاَدَۀ َســنَۀٍ «؛ ســه  گــروه  از زناننــد کــه  خداونــد عــذاب  قبــر را از آنــان  برطــرف  
ــا فاطمه زهــرا )ســالم اهلل علیها( در قیامــت  محشــور خواهنــد شــد: 1.  زنــی کــه در  کــرده  و ب
برابــر غیــرت شــوهرش صبــر نمایــد. 2.  زنــی کــه در برابــر بداخالقی  همســرش شکیباســت. 3. 
زنــی کــه مهریــه اش را بــه شــوهرش می بخشــد. خداونــد بــه هرگونــه از ایــن زنــان، ثــواب هــزار 
ــرای هــر یــک از آن هــا عبــادت یــک ســال را می نویســد. )حرعاملــی،  شــهید را می دهــد و ب

1409ق، ج 21: 285 (.
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2-8.  حافظ اسرار یکدیگر نبودن

زوجیــن بایــد حافــظ اســرار یکدیگــر باشــند. زمانــی آتــش اختالف هــای ســاده بــه شــعله ای 
فــروزان و مشــکالتی پیچیــده منجــر می شــود کــه اســرار خانــواده بــه بیــرون منتقــل می شــود. 
خداونــد در قــرآن می فرمایــد: »ُهــّن لبــاٌس لَُکــْم و انتــم لبــاٌس لَُهــّن« )بقــره:187(. همــان کاری 
ــرای یکدیگــر  ــد ب ــد، زن و شــوهر بای ــن( می کن ــورت )زشــتی های ت ــن و ع ــا ت ــاس ب ــه لب ک
ــم شــخصی زن و  ــر بپوشــانند. حری ــزد غی انجــام دهنــد و عیــوب و ضعف هــای یکدیگــر را ن
شــوهر پــس از ازدواج جــدا نیســت و حریــم زن حریــم مــرد و حریــم مــرد حریــم زن اســت. 
پــس زن همان گونــه کــه رازدار خویــش اســت، بایــد رازدار همســرش نیــز باشــد و برعکــس. 

ــر  ــن نیســت مگ ــن، مؤم ــود: »مؤم ــالم( فرم ــام  رضــا )علیه الّس ــد: ام ــاث گوی ــن دله حارث ب
ــّنتی از  ــرش و س ــّنتی از پیامب ــروردگارش، س ــّنتی از پ ــد: س ــت در او باش ــه خصل ــه س اینک
موالیــش«. ســّنت پــروردگار، حفــظ اســرار خویــش اســت. خداونــد می فرمایــد: »عالـِـُم الَْغْیــِب 
فـَـال یُْظِهــُر َعلــی  َغْیبـِـِه أََحــداً إاِلَّ َمــِن اْرتَضــی  ِمــْن َرُســولٍ « )خداونــد عالــم بــه غیــب اســت و 
هیــچ کــس را بــر غیــب خــود مّطلــع نمی ســازد مگــر کســي را کــه بپســندد و از وی راضــی 

باشــد، کــه همــان پیامبــران هســتند( )جــن:26-27( ) ابــن بابویــه،1372،ج 1 : 529(.

چنان کــه مشــاهده می شــود یکــی از تعبیرهــای جالــب توجــه قــرآن در ترســیم رابطــه میــان 
همســران، اســتفاده از تمثیــل »لبــاس« اســت. لبــاس از یک ســو انســان را از ســرما و گرمــا 
ــدن حفــظ می کنــد و از ســوی دیگــر عیــوب او را می پوشــاند و  ــا ب و  خطــر برخــورد اشــیا ب
از ســوی ســوم زینتــی اســت  بــرای تــن  آدمــی ... . دو همســر یکدیگــر را از انحراف هــا حفــظ 
ــن  ــود. ای ــوب می ش ــری  محس ــت دیگ ــک زین ــانند و هری ــم را می پوش ــوب ه ــد، عی می کنن
تعبیــر نهایــت ارتبــاط معنــوی مــرد و زن و نزدیکــی آن هــا را بــه یکدیگــر و نیــز مســاوات آنــان 
 را در ایــن زمینــه کامــال روشــن می ســازد زیــرا همــان تعبیــر کــه دربــاره مــردان آمــده، دربــاره 
زنــان هــم بــدون تغییــر  آمــده اســت.   شــاید چیــزی ماننــد لبــاس بــه انســان نزدیــک نباشــد و 
ایــن تعبیــر اصــل دوســتی و قرابــت معنــوی زن و  شــوهر را می رســاند. به عــالوه، کارکردهــای 
ــه  ــه  یکدیگــر جنب ــارور می ســازد: اوال نســبت ب ــن دوســتی و نزدیکــی را ب ــۀ ای آن کــه زمین
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ــخصی و  ــائل ش ــان و مس ــوب انس ــاس عی ــه لب ــان ک ــد؛ چن ــداری دارن ــی و رازنگه عیب پوش
اختصاصــی  را مــی پوشــاند: »پــس زنــان درســتکار، فرمانبردارنــد و بــه پــاس آنچــه خــدا بــرای 
آنــان حفــظ کــرده، اســرار شــوهران  خــود را حفــظ می کننــد«.  ثانیــاً زینــت یکدیگرنــد؛ یعنــی 
همان طــور کــه لبــاس تــا حــّدی نشــان شــخصیت فــرد و موجــب  زینــت اوســت، هریــک از زن 
و شــوهر بــا نادیده گرفتــن لغزش هــا و نقــاط منفــی جزئــی و بــا برجســته نمودن  ویژگی هــای 
مثبــت و تقویــت آن هــا می توانــد زینتــی بــرای همســر خــود باشــد. توجــه بــه ایــن مســئله 
در رفــع بســیاری از  اختالف هــای خانوادگــی  و در جلــب محبــت همســر تأثیــر بســیار مهمــی 
دارد زیــرا انســان به صــورت فطــری بــه کســی  عالقه منــد می شــود کــه بــه او احســان کــرده   
و چــه احســانی باالتــر از پوشــاندن عیــوب، گذشــتن از لغزش هــا، تقویــت  اعتمــاد به نفــس و 

ــژاد، 1384: 288 (.  ــت )عباس ن ــای مثب ــاختن ویژگی ه برجسته س

از حضــرت رضــا )علیه الســالم( روایت شــده کــه ایشــان فرمودنــد: »هیــچ فایــده ای بــه کســی 
ــا او  ــت ب ــه او و مصاحب ــردن ب ــه نگاه ک ــش همســری باشــد ک ــه برای ــر از اینک نمی رســد بهت
موجــب شــادمانی همســر بــوده و در غیــاب شــوهر امانتــدار و حافــظ حریــم خویــش و خانــواده 

و امــوال وی باشــد.« )حرعاملــی، 1409ق، ج20: 39(.

 از آن جهــت کــه مســئولیت امنیــت روانــی خانــواده برعهــدۀ زن اســت و کلیدهــای عاطفــه و 
رمــوز ایجــاد روابــط قلبــی به دســت اوســت، اســالم از زن انتظــاری متناســب بــا ایــن جایــگاه 
ــه  ــات ائم ــه وابســته اســت، در روای ــوی خان ــه بان ــواده ب ــقاوت خان ــعادت و ش ــون س دارد. چ
هــدی )علیهم الســالم( باالتریــن زینــت و نهایــت ســعادت بــرای مــرد، برخــورداری از همســری 

شایســته معرفــی شــده اســت.

2-9.  توهین به همدیگر و خانواده ها

 توهیــن زن و شــوهر بــه هــم و بــه خانواده هــای یکدیگــر یکــی از عوامــل اختــالف اســت کــه 
ــای اســالم  ــط زن و شــوهر می شــود. در آموزه ه ــه سســتی و به ســردی گراییدن رواب منجــر ب
از جملــه صورت هــای به شــّدت نکوهیــده، خشــونت خانوادگــی، خشــونت گفتــاری یــا بدزبانــی  
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اســت.  تنــدی و تیــزی و درشــتی در گفتــار، به کارگرفتــن واژه هــای زشــت به منظــور تحقیــر 
و آزار، گزندگــی در بیــان،  اســتفاده از داد و فریــاد، نســبت نــاروا دادن، ناســزا گفتــن و... همــه در 
راه و رســم نبــوی مطــرود و ممنــوع اســت. پیامبــر اکــرم )صلی اهلل علیه وآلــه( نســبت بــه ایــن 
مــوارد ســخت حساســیت نشــان داده اســت. از جابربــن عبــداهلل انصــاری  روایــت شــده اســت که 
رســول خــدا )صلی اهلل علیه وآلــه(  فرمــود:   »أال أخبرکــم بشــرار رجالکــم؟ قلنــا: بلــی یــا رســول 
اهلل. فقــال: إّن مــن شــرار رجالکــم البّهــات، البخیــل، الفاحــش   ...« )آیا شــما را از بدتریــن مردانتان 
آگاه نســازم؟ گفتیــم: چــرا، ای رســول خــدا. فرمــود: بدتریــن مــردان شــما کســی اســت  کــه 
تهمــت زن، بخیــل، بدزبــان و دشــنام گوی اســت(  )حرعاملــی، 1409ق، ج20: 34(. امــام رضــا 
ــوادۀ شــوهرش را آزار  ــه خان ــن اســت ک ــد: »خطــاي زشــت زن در ای )علیه الســالم( می فرمای

دهــد و بــه  آن هــا  دشــنام گویــد.« )همــان،ج22: 222(.

درشــت زبانی در آموزه هــای دینــی مطــرود اســت )برقــی، 1371ق، ج 1: 102 ؛ کلینــی، 
ــد  ــن ح ــا ای ــش ت ــر و متعلقات ــه همس ــبت ب ــوی زن نس ــژه از س 1407ق، ج 2: 359 (؛ به وی
ــاردار نکــردن« زن را جایــز می دانــد. یعقــوب  کــه امــام رضــا )علیه الســالم( در ایــن مــورد »ب
جعفــري گویــد: از امــام  رضــا )علیه الســالم( شــنیدم که چـنـــین مــي فرمـــود: »عـزل کـــردن 
)بـــاردار نکــردن زوجــه( در شــش صــورت مانعــي نــدارد: زنــي کــه یقیــن داري نازاســت ؛ زن 
ســالخورده و فرتــوت؛ زن پرخاشـــگر )بدزبــان و دهان دریــده(؛ زن بدزبــان  و فّحــاش ؛ زنــي کــه 

ــي ،1407ق، ج 2: 276(. ــز.« )کلین ــد و کنی ــیر نمي ده ــود را ش ــد خ فرزن

پــس از بررســی و احصــای مــوارد مزبــور در ســیره امــام رضــا )علیه الســالم( بــر آن شــدیم تــا 
یکــی از ســاختارهای قرآنــی را  دربــارۀ حــّل و فصــل خصومــت بررســی و جایــگاه و شــرایط آن 

را در قانــون جدیــد حمایــت خانــواده تبییــن کنیم.
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3.  داوری در اختالف های خانوادگی

3-1.  پیشینۀ تقنینی

در بــاب حکمیــت و داوری قوانیــن متعــددی وضــع گردیــده اســت. نخســتین بار قانون گــذار 
نهــاد داوری را در 757 تــا 779 قانــون اصــول محاکمــات حقوقــی مصــوب 1329ه.ق گنجانیــد. 
ســپس در ســال 1306 قانــون حکمیــت را وضــع کــرد و در ســال 1308 آن را اصــالح و دعــاوی 

راجعــه بــه اصــل زوجیــت و بنــوت را از ارجــاع بــه حکمیــت ممنــوع نمــود.

ــور مفصــل بحــث  ــی به ط ــاوی خانوادگ ــاد داوری در دع ــاب نه ــه در ب ــی ک نخســتین قانون
نمــوده آئیــن دادرســی مدنــی مصــوب 1318 اســت کــه در مــاده 676 قانــون مذکــور مقــرر 
داشــته دادگاه مجــاز اســت دعــاوی زوجیــن را دربــارۀ ســوءِرفتار ، عــدم تمکیــن، نفقه، کســوه و 

ســکنی، نفقــه کــودک را بــه درخواســت هریــک از زوجیــن بــه داوری ارجــاع کنــد.

ــه  ــوط ب ــه داوری را من ــاع ب ــز ارج ــادۀ 5 نی ــوب 1353 در م ــواده مص ــت خان ــون حمای قان
تقاضــای هریــک از زوجیــن نمــود بــا ایــن تفــاوت کــه در ایــن قانــون بــر خــالف مــادۀ 676 
قانــون  آئیــن دادرســی مصــوب 1318، دادگاه هــا مکلّــف بــه ارجــاع داور گردیدنــد. همچنیــن، 
تشــخیص رأی دادگاه در ارجــاع دعــوا بــه داوری در صــورت اقتضــا، مــورد پذیــرش قــرار گرفت. 

همچنیــن محــدوده و شــمول دعــاوی قابــل ارجــاع بــه داوری اســتثنا شــده اســت.

ــۀ اجــرای  ــا 10 آئین نام ــواد 8 ت ــواد 5 و6 و م ــواده مصــوب 1353 م ــت خان ــون حمای در قان
قانــون حمایــت خانــواده مصــوب 1354/02/14 بــه مبحــث داوری اختصــاص یافتــه اســت.

پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی، در راســتای انطبــاق قوانیــن بــا شــرع مقــدس، بســیاری از 
قوانیــن دســتخوش تغییــرات گردیــد.  از آن جملــه می تــوان قوانیــن مرتبــط بــه حــوزۀ خانــواده 

را نــام بــرد.

در الیحــۀ قانونــی تشــکیل دادگاه مدنــی خــاص، مصــوب 1358/07/01 ذیــل تبصــره 2 مــاده 
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ــه شــریفه 35  ــر مبنــای آی ــه داوری ب ــدوی از طــرف دادگاه ب 5 ضمــن پذیــرش و ارجــاع ب
ســوره نســاء، در صــورت عــدم حصــول ســازش بیــن زوجیــن، اجــازۀ طــالق داده می شــود. 
در بنــد پایانــی، در صــورت درخواســت طــالق توافقــی، حتــی مراجعه بــه دادگاه الزم شــمرده 

نشــده اســت.

در قانــون مذکــور وضعیــت درخواســت تقاضــای طــالق از جانــب زوجــه در ارجــاع بــه داوری 
مشــخص نگردیــده کــه باتوجــه بــه مفــاد تبصــره 2  »در مــواردی کــه شــوهر بــه اســتناد مــاده 
ــارۀ زوجــه،  ــر مــی آیــد کــه درب ــون مدنــی تقاضــای طــالق می کنــد«، چنیــن ب )1133( قان

دادگاه نیــازی بــه ارجــاع داوری نــدارد.

ــارۀ داوری  ــه طــالق مصــوب 1371 نیــز مقرراتــی درب ــوط ب ــون اصــالح مقــررات مرب در قان
ذکــر شــده اســت. در ماده واحــدۀ مذکــور آمــده اســت: »چنانچــه اختــالف فی مابیــن از طریــق 
ــم فرمــوده  ــده دادگاهنــد )آن طــور کــه قــرآن کری دادگاه و حکمیــن، از دو طــرف کــه برگزی
اســت( حــل و فصــل نگردیــد، دادگاه بــا صــدور گواهــی عــدم امــکان ســازش، آنــان را بــه دفاتر 

رســمی طــالق خواهــد فرســتاد.«

در ایــن قانــون و آئین نامــه اجرایــی، ارجــاع بــه داوری اجبــاری دانســته شــده و مشــمول تمام 
زوج هایــی کــه قصــد جدایــی دارنــد، گردیده اســت.

در آئین نامــۀ اجرائــی تبصــره یــک مــاده واحــده قانــون اصــالح مقــررات مربــوط بــه طــالق 
مصــوب 1371/12/02 داوری و شــرایط داوران در 9 مــاده برشــمرده اســت.

در تاریــخ 1356/03/21 قانــون شــورای داوری از تصویــب مجلــس شــورای ملــی گذشــت کــه 
در مــاده 11 آن آمــده بــود: »در امــور مدنــی صالحیــت خانــه انصــاف محــدود بــه مــوارد ذیــل 
اســت:  رســیدگی بــه کدورت هــای خانوادگــی و نفقــه زن و اوالد و ســایر افــراد واجب النفقــه.«

دعــاوی خانوادگــی دارای ویژگی هــا واختصاصاتــی اســت کــه قواعــد صــرف و بــی روح قانــون 
ــدف فصــل  ــاوی قصــد و ه ــۀ دع ــن در هم ــه آن اســت، لیک ــان دادن ب ــه پای ــادر ب ــه ق اگرچ
ــر نهــاد  ــه آثــار مســتقیمی کــه ب ــا توجــه ب خصومــت نیســت بلکــه در دعــاوی خانوادگــی ب
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ــد  ــد مقص ــر می رس ــذارد، به نظ ــه می گ ــر جامع ــه ب ــتقیمی ک ــار غیرمس ــواده دارد و آث خان
ــد. ــالف باش ــّل اخت ــاع ح ــمندان علم االجتم ــذار و اندیش قانون گ

ــار  ــی اظه ــای قضای ــاالی پرونده ه ــم ب ــه از حج ــت ک ــی اس ــر کس ــد، کمت ــدون تردی ب
ــکالت و  ــام مش ــی تم ــت بررس ــا فرص ــات دادگاه ه ــه قض ــد ک ــا کن ــا ادع ــی ی بی اطالع
معضــالت زوجیــن را کــه بــه درخواســت طــالق انجامیــده اســت، دارنــد. بــا ایــن وصــف، 
ــاید  ــد و ش ــری بعی ــا ام ــات دادگاه ه ــط قض ــی توس ــاوی خانوادگ ــل دع ــار حلّ وفص انتظ
ــیدگی های  ــس از رس ــز پ ــص نی ــه و متخص ــا حوصل ــات ب ــی قض ــد. حت ــن برس غیرممک
ــل  ــه فص ــا ب ــوند و تنه ــی می ش ــتگی و بی حوصلگ ــار خس ــا، دچ ــاله در دادگاه ه چندس

ــالف. ــّل اخت ــه ح ــا ب ــند ت ــت می اندیش خصوم

ــواده  ــد نهادهایــی را در معّیــت دادگاه خان ــرای رهایــی از ایــن دغدغــه، می توان قانون گــذار ب
تدبیــر کنــد کــه نهــاد داوری از آن جملــه اســت تــا پــس از ارجــاع دعــاوی خانوادگــی بــه داور و 
تــالش وی در حــل اختــالف، نســبت بــه موضــوع اظهــار نظــر کنــد و قاضــی در جهــت کشــف 

حقیقــت و عدالــت، کمتــر دچــار تردیــد و اشــتباه گــردد.

3-2.  مفهوم شناسی و ماهیت  یابی داوری

ــد  ــوی نمای ــل دع ــم و فص ــردم حک ــان م ــه می ــت ک ــی اس ــای کس ــت به معن داور در لغ
)معیــن،1063:1382(. در واژۀ فارســی معــادل »َحَکــم« در زبــان عربــی و در اصطــالح حقوقــی 
فصــل اختــالف بیــن طرفیــن در خــارج از دادگاه به وســیلۀ شــخص یــا اشــخاصی کــه طرفیــن 

یــا ثالــث آن هــا را در ایــن جهــت انتخــاب نمــوده، است.)شــمس، 515:1387(

داور در پــی حــّل اختــالف و فصــل خصومــت بیــن طرفیــن دعــوی اســت. بنابرایــن، هــدف 
ــا داور منتخــب، دادگاه حــل و فصــل اختــالف اســت. داور اعــم از داور مرضی الطرفیــن ی

ازجملــه قرارهــای قانــون آئیــن دادرســی مدنــی می تــوان بــه قــرار ارجــاع بــه داوری اشــاره 
کــرد. قانون گــذار در تعریــف قــرار در ذیــل مــاده 299 چنیــن آورده اســت:
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»چنانچــه رای دادگاه راجــع بــه ماهیــت دعــوا و قاطــع آن به طــور جزئــی یــا کلــی باشــد، 
ــود.« ــده می ش ــرار نامی ــورت ق ــر این ص ــم و در غی حک

لــذا قــرار بــه تصمیمــی گفتــه می شــود کــه راجــع بــه ماهیــت دعــوا و قاطــع آن نیــز نباشــد. 
قرارهــا مثــل احــکام، قســمت عمــدۀ تصمیمــات )اعمــال( دادگاه ها را تشــکیل و رای به حســاب 
ــف تقســیم بندی شــده  ــات مختل ــا از جه ــی، قراره ــن دادرســی مدن ــون آئی ــد. در قان می آین
اســت کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه قرارهــای اعــدادی، قــرار نهایــی و غیرنهایــی، قطعــی و 
ــک از اقســام  ــرۀ کدام ی ــه داوری در زم ــر ب ــرار ارجــاع ام ــرد. در اینکــه ق غیرقطعــی اشــاره ک
داوری اســت، بــا توجــه بــه ماهیــت داوری و فلســفه ارجــاع بــه داوری، می تــوان گفــت کــه ایــن 
قــرار در زمــرۀ  قرارهــای اعــدادی یــا مقدماتــی به شــمار می آیــد کــه پرونــده را بــرای صــدور 

رای قاطــع آمــاده می کنــد.

دربــارۀ ماهیــت نهــاد داوری، بیــن فقهــا و حقوقدانــان اختــالف نظــر اســت. در قــول مشــهور، 
ــته اند.  ــوی دانس ــن دع ــل طرفی ــۀ وکی ــده و داور را به مثاب ــداد ش ــت قلم ــی وکال داوری نوع
ــه وکالی  ــه در آن اشــخاص ب ــت اســت ک ــی وکال ــرارداد داوری نوع ــته، ق ــن دس ــر ای از منظ
ــن  ــاره طرفی ــد. رأُی داور درب ــان داوری کنن ــالف آن ــارۀ اخت ــه درب ــد ک ــار می دهن خــود اختی
و قائــم مقــام آنــان نافــذ اســت ولــی ایــن نفــوذ فقــط ناشــی از اراده ایشــان اســت )کاتوزیــان 

.)135:1373

از میــان فقهــای شــیعی، فاضــل هنــدی قائــالن بــه توکیــل را بــه مذهــب مالکــی و برخــی از 
شــافعیه )هنــدی 1416ق:522( و شــیخ طوســی آن  را بــه ابوحنیفــه نســبت داده انــد )طوســی 

،1407ق: 416(.

ــا وکالــت در تعــارض باشــد زیــرا در  در بررســی اجمالــی، به نظــر می رســد ماهیــت داوری ب
ــر اینکــه بایــد وکیــل غبطــه و صــالح مــوکل خــود را مراعــات و در حــدود  وکالــت عــالوه ب
اذن اقــدام کنــد، وکالــت از عقــود جایــز به شــمار مــی رود کــه مــوکل در هــر زمانــی می توانــد 
وکیــل را عــزل کنــد در حالی کــه ایــن امــر بــا غــرض و هــدف داوری در تعــارض اســت. وانگهی، 
در مــواردی کــه ارجــاع امــر بــه داوری یــا تعییــن داور اجبــاری اســت، چگونــه می تــوان ســمت 
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چنیــن داوری را بــا وکالــت قیــاس نمــود؟ )کاتوزیــان ،136:1373(.

بــا توجــه بــه انتقادهــای وارد بــر نظریــه قــراردادی، برخــی درصــدد طــرح نظریــۀ قضایــی 
داوری بــر آمدنــد. طرفــداران ایــن نظریــه کــه داوری را بــا نهــاد قاضــی تحکیــم پیونــد زده انــد، 
معتقدنــد مقصــود از »َحَکــم« در آیــه 35 ســوره نســاء همــان قاضــی  تحکیــم اســت زیــرا قرآن 
در ایــن آیــه از داور به عنــوان »حکــم« یــاد کــرده اســت شــهید ثانــی،1413ق: 367(. منظــور 
ــر قضــاوت او توافــق  از قاضــی تحکیــم، قاضــی منتخــب دو طــرف دعواســت کــه طرفیــن ب

کرده انــد.

در رویکــرد قضایــی بــه نهــاد داوری، داوری جزئــی از ســازمان قضایــی دانســته شــده و بایــد 
شــرایط قضــات منــدرج در قانــون را دارا باشــد. لــذا اســتقالل و رعایــت انصــاف و بی طرفــی در 

ــد. ــمار می آی ــای داور به ش ــوا از ویژگی ه دع

برخــی از حقوقدانــان ضمــن تائیــد نظریــه فــوق چنیــن اظهــار نموده انــد کــه  »داور هرچنــد 
منتخــب طــرف دعــوی و اختصاصــی باشــد، نماینــدۀ اونیســت بلکــه نوعــی قاضــی اســت کــه 

حلّ وفصــل اختــالف و اجــرای عدالــت را عهــده دار اســت .« )صفایــی،1377: 13(.

در انتقاد بر نظریۀ قضایی نهاد داوری، چنین می توان استدالل کرد:

نخســت، اگــر داور را قاضــی محســوب کنیــم، بایــد شــرایط قضــات از جملــه اجتهــاد، مــرد 
ــن  ــد چنی ــی واج ــاوی خانوادگ ــاً داوری در دع ــه قطع ــد ک ــودن را دارا باش ــادل ب ــودن و ع ب
ویژگی هایــی نیســت زیــرا به صراحــت آیــۀ شــریفه قــرآن »َحَکــم« یــا »داور« بایــد از 
ــرد  خویشــاوندان زوج و زوجــه باشــند کــه ممکــن اســت در بیــن خویشــاوندان، دوطــرف ف

ــت نشــود. واجــد شــرایط یاف

دوم، اظهــار نظــر داوران بایــد واجــد وصــف قضایــی و از اعتبــار امــر قضــاوت شــده باشــد کــه 
تاکنــون کســی قایــل بــه آن نشــده اســت.

ســوم، بنــا بــر قوانیــن موجــود در حــوزۀ خانــواده، نهــاد داوری بــرای جلوگیــری و پیشــگیری 
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از اختــالف، تدبیــر گردیــده اســت. لــذا اگــر آن را از وابســتگان قضــا بدانیــم، ســهولت و ســرعت 
کــه الزمــۀ رســیدگی بــه دعــاوی خانوادگــی اســت، دســتخوش آســیب می شــود.

چهــارم، آرای دادگاه هــای دولتــی، بی چــون وچــرا اجــرا می شــود حــال آنکــه آراء و اظهــار 
نظــر داوران به خصــوص در دعــاوی خانوادگــی، صرفــاً در جهــت کشــف حقیقــت بــرای قاضــی 

دادگاه بــوده و به خــودی خــود واجــد وصــف قضایــی نیســت.

انتقادهــا بــر نظریــه قــراردادی )وکالــت( و قضایــی داوری، مــا را بــه نظریــۀ ســومی رهنمــون 
ــت و قضــاوت دانســت. ــی از وکال ــوان داوری را ترکیب ــه می ت ــازد ک می س

نظــر بــه اینکــه طرفیــن دعــوا در انتخــاب داور نقــش دارنــد و قضــاوت و حل وفصــل اختــالف 
ــاد  ــای نه ــه برخــی از ویژگی ه ــی دارد ک ــراردادی قضای ــی ق ــه او ســپرده اند، ماهیت خــود را ب

وکالــت و برخــی از ویژگی هــای نهــاد قضــاوت را در خــود گنجانــده اســت.

در نهایــت، بــا توجــه بــه ماهیــت مختلــط داوری به خــودی خــود بــه مترصــدان امــر داوری 
هیــچ رهنمــود راهبــردی ارائــه نمی دهــد و در واقــع ایشــان را بــر حســب نظــام سیاســی یــا 
عملــی در غالب کــردن یکــی از دو رکــن قــراردادی یــا قضایــی آزاد می گــذارد؛ آزادی ای کــه در 

نهایــت بــه آشــفتگی در نهــاد داوری می انجامــد.

به نظــر می رســد هرچنــد داوری مخلــوق توافــق ارادۀ طرفیــن دعــوی بــوده و عملکــرد داوران 
ــت داوری را  ــد ماهی ــابه نمی توان ــوه تش ــن وج ــال ای ــا این ح ــی دارد، ب ــال قضای ــی کام ویژگ
ــا بتــوان نظــام  ــرای ایــن نهــاد حقوقــی قائــل شــد ت تعییــن کنــد و بایــد ماهیتــی اصیــل ب

حقوقــی متناســب بــا آن را بــدون وابســتگی ارکان قــراردادی و قضایــی تعییــن کــرد.

ــه  ــی قلمــداد می شــود ک ــح خانوادگ ــک محکمــۀ صل ــی ی ــاوی خانوادگ ــاد داوری در دع نه
فلســفه تشــکیل و ارجــاع بــه آن، بازگشــت صلــح و آرامــش بــه نهــاد خانــواده اســت )مــکارم 

.)375:1374

خانــواده نهــادی اســت کــه حفــظ و تحکیــم آن آثــاری همچــون حصــول آرامــش، تجدیــد 
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قــوای جســمی ـ  روحــی و تأمیــن نیازهــای مرتبــط را به دنبــال دارد. خانــواده محــل تربیــت 
فرزنــدان صالــح و جایــی اســت کــه تحکیــم آن مالزمــه بــا تحکیــم جامعــه دارد.

در نتیجــه، بایــد گفــت نهــاد داوری منــدرج در قانــون حمایــت خانــواده ماهیتــی اصیــل و 
مســتقل دارد کــه قانون گــذار مــواد 27 ، 28  قانــون مذکــور و مــواد 11 تــا 15 آئین نامــه، بــه 

آن اشــاره کــرده اســت.

3-3.  داوری از منظر شرع

از دیــدگاه قــرآن و ســنت، نهــاد خانــواده بســتر رشــد و نمــّو قواعــد اخالقــی و دینــی اســت 
ــا رویکــردی  ــۀ 35 ســوره نســاء( ب ــد )آی ــرآن مجی ــد در ق ــن منظــر اســت کــه خداون و از ای
روان شــناختی بــه ایــن مهــم تأکیــد فرمــوده کــه اگــر بیــم اســتمرار اختــالف بیــن زن وشــوهر 
داریــد یــک حکــم و داور از طــرف زن و یــک داور از جانــب مــرد انتخــاب کنیــد. اگــر قصــد 

اصــالح و ســازش داشــته باشــند، خداونــد بــه آن هــا توفیــق خواهــد داد.

در آیــۀ مذکــور از فعــل امــر »فابعثــوا« اســتفاده شــده اســت. در مباحــث اصولــی بحــث اســت 
کــه آیــا صیغــۀ امــر دال بــر وجــوب اســت یــا اســتحباب؟ اگــر صیغــۀ امــر دال بــر وجــوب 
ــر  ــر دال ب ــی اگ ــد. ول ــاب می آی ــری به حس ــده ام ــه داوری قاع ــر ب ــاع ام ــد ارج ــته باش داش
اســتحباب نمایــد ارجــاع امــر بــه داوری صرفــاً قاعــده ای اخالقــی و متضمــن امــر اســتحبابی 

اســت.

در قوانیــن قبــل از انقــالب ارجــاع امــر بــه داوری و اســتفاده از امــر، اســتحباب بــود امــا در 
قوانیــن پــس از انقــالب و در راســتای انطبــاق قوانیــن بــا شــرع مقــدس، تغییــر وجوبــی و لــزوم 
ارجــاع امــر بــه داوری قــّوت گرفــت و نظریــۀ مشــورتی شــماره 7/194-1372/1/15 کــه صدور 
گواهــی عــدم امــکان ســازش بــدون ارجــاع بــه داوری را صحیــح ندانســته، گویــای ایــن مهــم 

. ست ا

در اینکــه خطــاب آیــه مبنــی بــر انتخــاب حکمیــن متوجــه قضــات اســت یــا زوجیــن، ظاهــر 



134

سال هفتم، شماره 27، پاییز 1398فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

ــق دادگاه و  ــن از طری ــالف فی مابی ــه اخت ــه طــالق »چنانچ ــوط ب ــررات مرب ــد، مق ــاده واح م
َحَکَمیــن از دوطــرف کــه برگزیــدۀ دادگاهنــد« و نظــر مشــهور در فقــه ایــن اســت کــه انتخــاب 

داورهــا بــر عهــدۀ قضــات و دادگاه اســت )صفایــی و امامــی،1395: 272(.

ــن  ــوب 1371/8/28 چنی ــده مص ــاده واح ــره 1م ــی تبص ــۀ اجرای ــاد آئین نام ــت در مف از دق
ــه  ــر عهــدۀ زوجیــن اســت. به نظــر می رســد ارجــاع ب ــد کــه حــّق انتخــاب داورهــا ب برمی آی
داوری واجــب کفایــی تلقــی می شــود کــه به عنــوان یــک تکلیــف برعهــدۀ آحــاد امــت اســالمی 
ــه انتخــاب داور اقــدام می کننــد و در صورتــی کــه  ــذا در مرحلــۀ نخســت زوجیــن ب اســت. ل
معرفــی داور از جانــب زوجیــن صــورت نپذیرفــت و اقربــای زوجیــن نیــز از معرفــی و پذیــرش 
ــه انتخــاب داور اقــدام می کنــد )دیانــی،1387: 315(. ــد، دادگاه نســبت ب داوری امتنــاع کردن

در علــت انتخــاب داور از میــان اعضــای خانــوادۀ زن ومــرد، گفته شــده کــه خانــوادۀ طرفیــن 
از حــال زن و شــوهر و مشــکالت آنــان بیشــتر خبــر دارنــد افــزون بــر اینکــه بــا توجه بــه روابط 
عاطفــی و خانوادگــی، تأثیــر بیشــتری می تواننــد بــر حــّل اختــالف فی مابیــن داشــته باشــند. 
امــا اگــر انتخــاب داور از بیــن خویشــاوندان دو طــرف متعــذر و دشــوار باشــد، در انتخــاب بیگانه 
اشــکالی وجــود نــدارد و در وجــوب یــا اســتحباب تعییــن داور نیــز قائــالن بــه وجــوب اقتضــای 

عمــل، بــه ظاهــر آیــه اســتناد کرده انــد )شــهیدثانی،1410ق: 478(.

در شــرایط داوران انتخابــی اگرچــه آیــه هیــچ اشــاره ای نکــرده اســت و واژه »حکــم« اطــالق 
ــی را  ــورد ارجاع ــه م ــبت ب ــودن نس ــر ب ــل، صاحب نظ ــوغ، عق ــروط بل ــا ش ــن فقه دارد، لیک
ــی، 1383:  ــی و آیت ــد )امین ــمار نیاورده ان ــروط داوران به ش ــزءِ ش ــاد را ج ــمرده اند و اجته برش
79( جواهرالــکالم اشــکال وارد کــرده کــه »شــرط ایــن صفــات در حاکــم شــرع، دلیــل اعتبــار 

ــی،1367،ج31: 214(. ــود«. )نجف ــع نم ــوان آن را من ــا در داور نیســت و می ت آن ه

3-4.  داوری در قانون حمایت خانواده )مصوب1391(

مــواد 27 و 28 قانــون حمایــت خانــواده بــه امــر داوری اختصــاص یافتــه اســت. در ایــن مــواد 



135
استحکام بنیان های زندگی مشترک در گفتمان رضوی    )صادقی و همکاران(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال هفتم، شماره 27، پاییز 1398

نــکات زیــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت:

الــف( ارجــاع بــه داوری صرفــاً در کلیــۀ مــوارد درخواســت طــالق مــورد قبــول قانون گــذار 
قــرار گرفتــه اســت. بنابرایــن، اگــر زوجین در دعــاوی خانوادگــی نفقه، مهریــه و ... را درخواســت 

کــرده باشــد، ارجــاع بــه داوری صــورت نمی پذیــرد.

ب( طــالق توافقــی از ارجــاع بــه داوری اســتثنا شــده اســت. به نظــر می رســد قانون گــذار در 
طــالق توافقــی، بــا توجــه بــه ایجــاد مراکــز مشــاورۀ خانــواده و ارجــاع درخواســت های طــالق 

توافقــی بــه مراکــز مذکــور، نیــازی بــه ارجــاع داوری ندیــده اســت.

ج( ارجــاع بــه داوری به منظــور ایجــاد صلــح و ســازش صــورت می پذیــرد. بنابرایــن، تفکیــک 
طــالق توافقــی از غیرتوافقــی در ارجــاع بــه نهــاد داوری، معقــول و منطقی نیســت.

د( دادگاه ملــزم بــه رأی بــر اســاس نظــر داوران گردیــده و در صــورت عــدم پذیــرش نظریــۀ 
داوران، مکلّــف بــه رّد نظــر آنــان بــا ذکــر دلیــل اســت.

ه( درمــاده 28 و دو تبصــرۀ ذیــل آن، بــا تکلیــف زوجیــن بــه معرفــی داور حایــز شــرایط ظرف 
یــک هفتــه از تاریــخ ابــالغ  )تأهــل، حداقــل30 ســال، آشــنا بــه مســائل شــرعی، خانوادگــی و 

اجتماعــی( بــرای دادگاه تعیین شــده اســت.

در آیین نامــۀ اجــرای قانــون حمایــت خانــواده در مبحــث چهــارم مــواد 11 تــا 15 بــه داوری 
و شــرایط آن پرداختــه شــده اســت.

3-5.  نوآوری های قانون در بحث داوری و انتقادهای وارد بر آن

در قانــون جدیــد حمایــت خانــواده، قانون گــذار بیــن طــالق توافقــی و غیرتوافقــی در ارجــاع 
ــی تشــکیل دادگاه  ــل شــده اســت. اگرچــه در تبصــرۀ 2 الیحــۀ قانون ــه داوری تفکیــک قای ب
مدنــی خــاص مصــوب1318 ایــن تفکیــک صــورت پذیرفتــه بــود، امــا در قانــون جدیــد، طالق 
توافقــی بــه مراکــز مشــاوره ارجــاع داد می شــود ولــی در الیحــۀ مذکــور حتــی مراجعــه بــه 
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دادگاه نیــز الزم دانســته نشــده بــود.

همچنیــن شــرایط داوران در قانــون جدیــد نســبت بــه قوانین پیشــین کاهش یافته اســت، در 
حالی کــه در آیین نامــۀ اجرایــی تبصــره یــک مــاده واحــده قانــون اصــالح مقــررات مربــوط بــه 
طــالق در مــاده 4 شــرایط داوران را در 6 بنــد احصــا نمــوده بــود ولــی درقانــون جدیــد حمایــت 
خانــواده شــروط اســالم، معتمدبــودن، عــدم اشــتهار بــه فســق و فجــور حــذف و حداقــل ســن 

از 40 بــه30 ســال کاهــش یافتــه اســت.

افــزون بــر اینکــه در قانــون جدیــد، دادگاه مکلــف و ملــزم بــه صــدور رأی بــر اســاس نظــر 
داوران گردیــده اســت و اگــر به هــر دلیلــی نظــر داوران را نپذیــرد، بایــد دلیــل خــود را بــرای 

رّدنظــر آنــان بیــان کنــد.

ــزام زوجیــن بــه معرفــی داور ظــرف یــک هفتــه از تاریــخ ابــالغ را می تــوان از  همچنیــن ال
نوآوری هــای قانــون به شــمار آورد کــه می توانــد مانــع اطالــۀ داوری شــود. اگرچــه قانون گــذار 

ضمانــت اجــرای عــدم معرفــی داور ظــرف یــک هفتــه را مشــخص نکــرده اســت.

از مهم ترین انتقادهای وارد به قانون جدید موارد زیر است:

قانــون جدیــد حمایــت از خانــواده، چــون ســایر قوانیــن ارجــاع اختــالف بــه داوری را در طالق 
منحصــر دانســته اســت. قانون گــذار در فصــل چهــارم ذیــل عنــوان »طــالق« کــه از مــواد 24 
تــا39 بــه آن اختصــاص یافتــه اســت، در مــادۀ 27 بــه تصریــح عنــوان کــرده کــه  »در کلیــه 
ــاوی و  ــه داوری اســت و در ســایر دع ــه ارجــاع ب ــف ب ــوارد درخواســت طــالق« دادگاه مکل م
دادخواســت های زوجیــن، اعــم از نفقــه و مهریــه و...  دادگاه الزامــی بــه ارجــاع بــه داوری ندیــده 
اســت. ایــن انحصــار عــالوه بــر عــدم مبنــای منطقــی، بــا روح آیــه شــریفه 35 ســوره نســاء در 
تعــارض اســت زیــرا خداونــد در آیــۀ شــریفه به نحــو اطــالق فرمــوده اســت در صورتــی کــه 
بیــم اختــالف و دشــمنی )خــوف شــقاق( بیــن زوجیــن بــرود انتخــاب حکــم و داور و ارجــاع 
بــه داوری پســندیده و مــورد قبــول شــریعت اســت. انحصــار داوری در طــالق بــا اطــالق  »بیــم 
اختــالف و دشــمنی« قابــل جمــع نیســت زیــرا آیــه هرگونــه نشــانه ای از اختــالف چــه در حوزۀ 
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ــا در حــوزۀ ســایر دعــاوی خانوادگــی چــون نفقــه و... را کــه  ــی ی درخواســت طــالق و جدای
خــوف اختــالف و دشــمنی زوجیــن بــرود، قابــل ارجــاع بــه داوری دانســته اســت.

برخــی از محققــان اقــدام بســتگان زوجیــن )داوران( را از بــاب وجــوب نهی از منکر دانســته اند 
)هدایت نیــا، 149:1387(.

نکتــه قابــل تأمــل دیگــری کــه از رویکــرد روان شــناختی قــرآن به خوبــی قابــل فهــم اســت، 
اســتعمال واژه »خــوف« در کنــار واژه »شــقاق« اســت. خــوف به معنــای بیــم و تــرس اســت 
و شــقاق به معنــای دشــمنی و اختــالف )فیــض کاشــانی ،1416ق، ج1:  449( و در اصطــالح 
فقهــا »شــقاق« بــه معنــای کراهــت زوجیــن از یکدیگــر اســت. در قــرآن تصریــح شــده اســت 
زمانــی کــه بیــم و تــرس از ایجــاد عنــاد و اختــالف بیــن زوجیــن مــی رود، داور انتخــاب کنیــد. 
ــدام  ــه اق ــرده اســت ن ــی ک ــدام پیشــگیرانه معرف ــک اق ــی داور را ی ــرآن معرف ــت، ق در حقیق

عالج گونــه.

ــوده اســت.  قلمــروِ داوری در قوانیــن قبــل از انقــالب وســیع تر از قوانیــن پــس از انقــالب ب
قانــون آئیــن دادرســی  مدنــی مصــوب 1318 مــوارد اختالفــی راجــع بــه ســوءِ رفتــار، عــدم 

تمکیــن، نفقــه و... را قابــل ارجــاع بــه داوری دانســته اســت.

رســیدگی قضایــی طوالنــی و پرهزینــه بعضــاً موجــب تیره تــر شــدن روابــط زوجیــن می گردد 
و از طرفــی دســتگاه قضایــی بــا کمبــود کادر و نیــروی انســانی مواجــه اســت. به نظــر می رســد 

تأســیس نهــاد داوری راهگشــای بســیاری از مشــکالت مذکور اســت.

از نظــر نگارنــدگان، شایســته اســت قانون گــذار در آیین نامــۀ جدیــد قانــون حمایــت خانــواده 
بــا تفصیــل بیشــتری دربــارۀ مقــررات مربــوط بــه داوری، نحــوۀ انتخــاب داوران، شــرایط داوران، 
گزینــش داوران از طریــق مرجــع ذی صــالح، لــزوم برگــزاری دوره هــای آموزشــی بــرای داوران، 
داوری معاضدتــی، نظــارت بــر رفتــار داوران و جلوگیــری از داوری هــای صرفــاً بــا انگیــزۀ مالــی، 
ارجــاع بــه داوری قبــل از تشــکیل پرونــده در محاکــم قضایــی ســخن بــه  میــان آورد؛ هرچنــد 

کــه به صــورت اجمالــی و گــذرا بــه آن پرداختــه شــده اســت.
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پیشــنهاد می شــود قانون گــذار در راســتای جلوگیــری از ایجــاد نهادهــای مــوازی و توســعۀ 
وظایــف دســتگاه قضــا نســبت بــه تغییــر عنــوان »مراکــز مشــاوره خانــواده« بــه »مراکــز داوری 
و مشــاوره خانــواده« اقــدام نمایــد و بــا ایجــاد ســازوکارهای مناســب نســبت بــه ارجــاع کلیــه 
ــه دادگاه  ــه مراکــز فــوق قبــل از مراجعــه ب دعــاوی خانوادگــی و حتــی مراجعیــن زوجیــن ب

تدبیــر نمایــد.

در قانــون جدیــد، قانون گــذار مراکــز مشــاوره را بــا آن همــه طــول و تفصیــل ایجاد و بیشــترین 
کارکــرد آن را در طالق هــای توافقــی خالصــه کرده اســت؛ حــال آنکــه »مراکز داوری و مشــاوره 
خانــواده« می توانــد فرصتــی مغتنــم جهــت حــّل اختــالف در تمــام دعــاوی خانــواده به شــمار 
رود. قانون گــذار بــا ایجــاد نهــاد مذکــور در دو بخــش داوری و مشــاوره، عــالوه برایجــاد ســازوکار 
مناســب بــرای نهــاد داوری ومشــاوره، نســبت بــه تفکیــک وظایــف آن دو اقــدام می کنــد و بــه 

نهــاد داوری نیــز نظــم و نســق ویــژه خواهــد داد.  

همچنیــن به نظــر می رســد تأســیس نهــاد داوری در معّیــت دادگاه هــا اقــدام ارزنــدۀ بعــدی 
قانون گــذار در راســتای حمایــت از نهــاد خانــواده خواهــد بــود تــا هــم از مراجعــۀ زوجیــن بــه 
دادگاه هــا کاســته و هــم آثــار مخــرب مراجعــات زوجیــن بــه دادگاه و دخالــت ضابطــان قضایــی 
در حریــم خصوصــی کــه زخم هــای التیام ناپذیــری را بــر نهــاد خانــواده وارد می کنند،کاهــش 

یابــد و قداســت نهــاد خانــواده بــا مراجعــات غیرضــروری بــه دســتگاه قضــا مخــدوش نگــردد.

ایجــاد نهــاد داوری در معّیــت دادگاه خانــواده و قبــل از شــروع دادخواهــی زوجیــن می توانــد 
بــه ایــن مهــم کمــک کنــد. پیشــنهاد می شــود بــا تلفیــق مراکــز مشــاوره و ایجــاد نهــاد داوری 

در معّیــت آن، از ظرفیــت حقوقــی ایجادشــده نهایــت اســتفاده شــود.

نتیجه گیری

خانــواده مقدس تریــن نهــاد از دیــدگاه اســالم اســت. ازدواج پیونــدی مقــدس و ضروري اســت 
کــه داراي کارکردهــاي متعــدد فــردي و اجتماعــي اســت. اســالم بــا طــالق ســخت مخالــف 
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بــوده و در کالم معصــوم از آن به عنــوان مبغوض تریــن حــالل خداونــد نــام بــرده شــده اســت. 

مطابــق آنچــه در ایــن پژوهــش نشــان داده شــد، در گفتمــان رضــوی راه کارهــای گوناگونــی 
جهــت پیشــگیری از طــالق و اســتحکام بنیــان خانــواده  بیــان گردیــده اســت. همچنیــن در 
ــا  ــد ب ــن می توانن ــه زوجی ــده ک ــه ش ــی ارائ ــی راهکارهای ــای احتمال ــع اختالف ه ــت رف جه
کاربســت آن هــا در زندگــی مشــترک، بــرای تشــیید و اســتحکام بنیان هــای زندگــی مشــترک 
خــود گام هــای اســتواری را بردارنــد. یکــي از راهکارهایــي کــه دیــن اســالم بــرای جلوگیــري از 
طــالق و فروپاشــي خانــواده مطــرح مي کنــد، حکمیــت یــا داوري اســت کــه در قانــون جدیــد 
حمایــت از خانــواده نمــود یافتــه اســت و می توانــد مشــکالت پیش آمــده را پیــش از مراجعــه 
بــه قانــون حــل کنــد. قانون گــذار در آیین نامــه جدیــد قانــون حمایــت خانــواده بایــد بــا تکیــه 
ــوط  ــارۀ مقــررات مرب ــا تفصیــل بیشــتری درب ــرآن و کالم معصومیــن )علیهم الســالم( ب ــر ق ب
بــه داوری، نحــوۀ انتخــاب داوران، شــرایط داوران، گزینــش داوران از طریــق مرجــع ذی صــالح، 
لــزوم برگــزاری دوره هــای آموزشــی بــرای داوران، داوری معاضدتــی و نظــارت بــر رفتــار داوران، 
ــه و کاربســت صحیــح نهــاد داوری در دعــاوی  ــه تبییــن ایــن نهــاد بپــردازد. تبییــن مدقان ب
خانوادگــی، از فروپاشــی بنیــان خانــواده بــر اثــر ســوءِتفاهم های احتمالــی کاســته و در برخــی 

از مــوارد موجبــات اســتحکام آن را فراهــم مــی آورد.
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