صادقی ،حبیب؛ جوادی ،محمدحسن؛ قریشی ،سیدمهدی ( .)1398استحکام
بنیانهای زندگی مشترک در گفتمان رضوی«با مطالعه تطبیقی جایگاه نهاد
داوری در فقه امامیه و قانون حمایت خانواده»
فصلنامه علمی فرهنگ رضوی.113-141 ،)3( 7 ،

مقاله پژوهشی

استحکام بنیانهای زندگی مشترک در گفتمان رضوی

«با مطالعه تطبیقی جایگاه نهاد داوری در فقه امامیه و قانون حمایت خانواده»
دریافت 1397/4/26 :پذیرش1397/7/25 :

حبیب صادقی ،1محمدحسن جوادی ،2سیدمهدی قریشی

3

چکیده
خانــواده از مهــم تریــن نهادهــای بشــری اســت کــه در آن شــخصیت انســانی شــکل میگیــرد و
کمــاالت بشــری شــکوفا مــی شــود و رشــد میکنــد .در ایــن جســتار ،نگارنــدگان تــاش کــرده انــد
تــا از گفتمــان رضــوی در تبییــن اســتحکام روابــط زوجیــن کمــک بگیرنــد .بــر ایــن مبنــا ،بــا تحقیــق
در کالم امــام رضــا (علیهالســام) بــه احصــای علتهــا و مصداقهــای اختالفهــای خانوادگــی
پرداختــه کــه بــا رعایــت هــر یــک از آنهــا توســط زوجیــن ،اختالفهــای خانوادگــی کمتــر میشــود.
در ادامــه ،بــرای حـ ّ
ـص صریــح قــرآن کریــم ،نهــاد
ـل اختالفهــای خانوادگــی و بــا توجــه بــه تأکیــد نـ ّ
داوری از منظــر فقــه و حقــوق بررســی شــده اســت .در نهایــت ،بــا بررســی و تحلیــل آسیبشــناختی،
پیشــنهادهایی بــرای تکمیــل و تنقیــح قوانیــن ارائــه شــده اســت .نهــاد داوری بهعنــوان نهــادی مبتنی
بــر مبانــی فقهــی ـ حقوقــی ،مــواد  454تــا  501آئیــن دادرســی مدنــی را بهخــود اختصاص داده اســت.
بنابرایــن ،در مقالــۀ حاضــر یکــی از نــوآوری هــای قانــون جدیــد حمایــت خانــواده از منظــر فقهــی ـ
ـی تطبیقــی شــده اســت.
حقوقــی ،بحــث و بررسـ ِ

کلیدواژههــا :کانــون خانــواده ،گفتمــان رضــوی ،نهــاد داوری ،قانــون حمایــت خانــواده ،فقــه
امامیــه.
 .1دانشجوی دکترای فقه وحقوق دانشگاه ارومیه،ارومیه،ایرانsadeghi.habib 57@gmail.com :
 .2استادیار گروه فقه وحقوق دانشگاه ارومیه  ،ارومیه  ،ایران (نویسنده مسئول)javadi_78 @yahoo.com :
 .3استادیار گروه فقه وحقوق دانشگاه ارومیه  ،ارومیه  ،ایرانssm.ghoreishi@urmia.ac.ir :
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 .1مقدمه
ـی رشــد و تعالــی انســان اســت .توافــق عقیدتی
خانــواده واحــد بنیادیــن جامعــه و کانــون اصلـ ِ

ـی حرکــت تکاملــی و رشــدیابندۀ انســان
و آرمانــی در تشــکیل خانــواده کــه زمینهســا ِز اصلـ ِ
اســت ،اصــل اساســی بــوده و فراهمکــردن امکانــات بــرای نیــل بــه ایــن مقصــود ،از وظایــف

حکومــت اســامی اســت (مقدمــه قانــون اساســی).

در همیــن راســتا و بــا توجــه بــه اهمیــت نهــاد خانــواده ،قانونگــذار یکــی از اصــول نخســتین

(اصــل دهــم) را بــه خانــواده اختصــاص داده و چنیــن مقــرر کرده اســت:

«از آنجاکــه خانــواده واحــد بنیــادی جامعــه اســامی اســت ،همــۀ قوانیــن و مقــررات و

برنامهریزیهــای مربــوط بایــد در جهــت آســانکردن تشــکیل خانــواده ،پاســداری از قداســت
آن و اســتواری روابــط خانوادگــی بــر پایــۀ حقــوق و اخــاق اســامی باشــد ( ».اصــل دهــم ق.ا )

خانــواده ،مقدستريــن نهــاد از ديــدگاه اســام اســت .ازدواج پيونــدی مقــدس و ضــروري

اســت کــه داراي كاركردهــاي متعــدد فــردي و اجتماعــي مــورد تأكيــد اســام اســت .اســام بــا

ـد امــكان درصــدد اســت کــه ایــن امــر صــورت نگيــرد
طــاق ســخت مخالــف بــوده و تــا حـ ّ

و بــرای پرهيــز خانوادههــا از طــاق ،آموزههایــی را مطــرح کــرده اســت .در عيــن حــال ،در

مــواردي كــه مصالــح مهمتــر ايجــاب كنــد ،ممنوعيــت مطلــق بــراي طــاق قایل نشــده اســت
(مطهــري .)239:1382 ،يكــي از راهكارهــاي مطــرح در ديــن مبیــن اســام بــرای جلوگيــري از

حكميــت يــا داوري اســت.
طــاق و فروپاشــي کانــون خانــواده،
ّ

باتوجــه بــه ایــن شــرایط ،بــا تصویــب قانــون حمایــت خانــواده ( )1392راهــکاری نویــن

معیــت
و ابتــکاری در فصــل دوم پیشــنهاد شــده اســت .نهــاد داوری ،نهــادی اســت کــه در ّ

دســتگاه قضــا ،بــرای تحکیــم مبانــی خانــواده و جلوگیــری از افزایــش اختالفهــای خانوادگی و

طــاق ،ســعی در ایجــاد صلــح و ســازش نمــوده اســت .فهــم و نقــد کارکرد ایــن نهاد ،در بســتر
شــناختی همهجانبــه از مســئله دعــوای خانوادگــی ،بهتــر روی میدهــد .بــا وجــود ایــن ،قانــون
حمایــت خانــواده بهویــژه فصــل دوم ،موضوعاتــی را پیــش کشــیده کــه بررســی آنهــا 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 میشــود.

شــیوۀ پژوهــش حاضــر توصیفــی ـ تحلیلــی اســت .ابتــدا مباحــث مرتبط بــا موضــوع از منابع

موجــود اســتخراج و مطالعــه شــده اســت .ســپس نتایــج مطالعــات در ابــزار مناســب ثبــت و

نگهــداری و در نهایــت طبقهبنــدی و بهرهبــرداری شــده اســت.

 .2موارد اختالف در خانواده و پیشگیری از آنها در سیرۀ امام رضا (علیهالسالم)
بخشــی از مهارتهــای خانوادگــی شــامل مهارتهــای شــناختی (معرفتــی) اســت .در

حقیقــت ،کلیــد ورود بــه ســایر مهارتهــا بــا آگاهــی از محورهــا و مؤلفههایــی نظیــر شــناخت

نیازهــا ،اقتضائــات و ویژگیهــای همســر اســت .شــناخت ویژگیهــای روحــی و روانــی همســر،

عاملــی بــرای تــداوم زندگــی و تکامــل معنــوی اســت زیــرا غفلــت از آن ،دســتیابی بــه تعــادل و
آرامــش روحــی را مختــل میکنــد .در نتیجــه فــرد پیوســته بــا ناراحتــی ،تعــارض و ناهماهنگی
مواجــه میشــود و درســت بههمیــن دلیــل اختالفهــا بــروز میکنــد.
 .1-2عدم احترام به همسر
از امــوری کــه ســبب بقــا و اســتحکام بنیــان خانــواده میشــود و در صــورت نبــو ِد آن آرامــش

یگــردد ،احتــرام بــه همســر اســت.
و کیــان خانــواده متزلــزل م 

ســيره پيامبــر اكــرم (صلیاهللعلیهوآلــه) مىآموزانــد كــه مــرد و زن زندگــى مشــترك را
بــا رفتــارى نيكــو طــى کننــد و از بــودن بــا هــم و زيســتن در كنــار یکدیگــر لـ ّ
ـذت ببرنــد

و هــم را كامــلو بهســوى اهــداف زندگىشــان ســلوك كننــد .قــرآن كريــم بــه مــردان
فرمــان مىدهــد كــه در هــر حــال بــا همسرانشــان نيكرفتــارى داشــته باشــند و ناماليمــات

زندگــى آنــان را بــهرفتــارى ديگــر نكشــاند .ح ّتــى اگــر زندگــى مشــترك بــه بنبســت رســيد
و بههيچوجــه ادامــۀ آن ممكــن نشــد كار بــه جدايــى كشــيد ،آنجــا نيــز بــا نيكرفتــارى
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َ
ـن َو أَ ْح ُصــوا ال ْ ِعـ َّد َة
ـن ل ِ ِع َّدتِ ِهـ َّ
ـاء ف ََط ِّل ُقو ُهـ َّ
ـم النِّسـ َ
جدايــى صــورتپذيــرد« :يــا أيُّ َهــا النَّبِـ ُّ
ـي إِذا َطلَّ ْقتُـ ُ
ـن ب ِ ِ
فاح َشـ ٍة ُمبَيِّنَـ ٍة َو تِ ْلـ َ
ـك
ـن بُيُوتِ ِهـ َّ
َو ات َّ ُقــوا اهللَ َرب َّ ُك ْــم التُ ْخر ُِجو ُهـ َّ
ـن إ َِّل أَ ْن يَ ْأتِيـ َ
و اليَ ْخ ُر ْجـ َ
ـن ِمـ ْ
ـن َ
ـد ِري ل َ َعـ َّ
ـد ذلِـ َ
ـك أَ ْمــراً.
ـلاهللَ يُ ْحـ ِد ُث ب َ ْعـ َ
ـم ن َ ْف َسـ ُه ال تَـ ْ
ـدو َد اهلل ِ فَ َقـ ْ
ـنيَتَ َعـ َّد ُحـ ُ
ُحـ ُ
ـدو ُد اهلل ِ َو َمـ ْ
ـد َظ َلـ َ
ـر ٍ
ـر ٍ
ـن ف ََأ ْم ِسـ ُ
وف» (اى پيامبــر ،چــون خواهيــد
وف أَ ْو فا ِرقُو ُهـ َّ
ـن أَ َج َل ُهـ َّ
فَـإِذا ب َ َل ْغـ َ
ـن ب ِ َم ْعـ ُ
ـكو ُه َّن ب ِ َم ْعـ ُ
عدهشــان آغــاز شــد [طهــر غيرمواقعـه] طــاق دهيــد،
زنــان را طــاق گوييــد ،از هنگامــى كــه ّ
ـده را نگــه داريــد؛ و از خداونــد،پروردگارتــان ،پــروا كنيــد .آنــان را از خانههايشــان
و حســاب عـ ّ

بيــرون مكنيــد ،و خودشــان هــم بيــرون نرونــد ،مگــر آنكــه مرتكــب كار ناشايســت آشــكارى
شــوند؛ و ايــن احــكام الهــى اســت وهركــس از [حــد و مــرز] احــكام الهــى تجــاوز كنــد ،قطعــا
در حــقّ خــود ســتم روا داشــته اســت .نمىدانــى ،شــايد خــدا پــس از ايــن كارى تــازه پديــد
عدهشــان نزديــك شــوند ،يــا بــه نيكويــى نگاهشــان داريــد [و
آرد .ســپس چــون بــه پايــان ّ

رجــوع كنيــد] ،يــا بــا خيــر و خوشــى از آنــان جــدا شــويد) (طــاق( )1-2/ر.ک :دلشــاد تهرانی،

 ،1383ج236 :4).

نيكرفتــارى بــا همســر پيمانــى اســت در ذات زندگــى مشــترك و چــون كســى پذيــراى

پيونــد مشــترك شــود ،بــه رفتــار نيــك نيــز متعهــد مىگــردد و حــقّ نقــض ايــن پيمــان

ـرر ايــن پيمــان را يــادآور شــدهاند تــا مبــادا
الهــى رانــدارد .تربيتشــدگان مدرســۀ نبــوى مكـ ّ

از ايــن پيمــان غفلــت شــود .ســخن نقلشــده از حضــرت رضــا (علیهالســام) بيانگــر ايــن

زوجنــي ابنته على
الرضــا(ع) ابنــة المأمون خطــب لنفســه فقــالّ ... :
«لمــا تـ ّ
حقيقــت اســتّ :
ـزوج ّ
مــا فــرض اهلل -ع ـ ّز و جـ ّ
ـل -للمســلمات علــى المؤمنيــن مــن إمســاك بمعــروف أو تســريح

بإحســان»؛

هنگامــى كــه حضــرت رضــا (علیهالســام) بــا دختــر مأمــون ازدواج كــرد ،فرمــود[« :مأمــون]
دختــر خــودش را بــه همســرى مــن درآورد و خــداى ع ّزوجـ ّ
ـل بــراى زنــان مســلمان بــر مــردان

مؤمــن واجــب كــرده اســت كــه زنــان را بــه نيكــى نــگاه دارنــد يــا [در صــورت ناچــارى]

بــه نيكويــى جــدا شــوند.»(ابنبابویــه1413 ،ق ،ج398 :3؛ حرعاملــی1409 ،ق ،ج261 :20؛
مجلســی1410 ،ق ،ج.)264 :100
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در آموزههــاى پيشــوايان ديــن نيكرفتــارى بــا خانــواده چنــان واالمرتبــه اســت كــه آثــار

و نتايــج آن تنهــا بــه ســاماندادن زندگــى خانوادگــى محــدود نمىشــود ،بلكــه آثــار و نتايــج

توجــه اســت .حديــث
روحــى و روانــى آن بــر خــود شــخص و نيــز در نظــام تكويــن ،در خــور ّ

ـره بأهلــه زاد اهلل مــن عمــره»
امــام صــادق (علیهالســام) از ايــن جملــه اســت« :مــن حســن بـ ّ

(هركــس بــا خانــوادهاش نيكرفتــار باشــد ،خداونــد بــر عمــرش بيفزايــد)(کلینــی1407 ،ق،

ج219 : 8؛ ابــن بابویــه ،1362 ،ج88 :1؛ حویــزی1415 ،ق ،ج355 :4؛ مجلســی1404 ،ق ،ج:26

142).

در زندگــی مشــترک ،توجهکــردن بــه تحمــل و ظرفیــت همســر نیــز امــری ضــروری اســت.

امــام رضــا (علیهالســام) میفرمایــد« :مــردی امیرالمؤمنیــن (علیهالســام) را بــه مهمانــی
دعــوت کــرد .حضــرت فرمــود :بــه ایــن شــرط میپذیــرم کــه ســه قــول بدهــی .مــرد گفــت:
ایــن ســه قــول کــدام اســت؟ فرمــود :از بیــرون منــزل چیــزی برایــم نیــاوری ،از آنچــه در منزل

داری چیــزی از مــن دریــغ نکنــی و خانــوادهات را بــه زحمــت نینــدازی .مــرد گفــت :قــول

میدهــم و حضــرت نیــز دعــوت او را پذیرفــت( ».ابــن بابویــه )42:1372 ،
 .2-2رعایتنکردن معیارهای صحیح در معاشرت

منشــأ بســیاری از اختالفهــا توقعــات یکطرفــۀ مــردان از همسرانشــان اســت .همانگونــه

کــه مردهــا از همسرشــان انتظــار دارنــد کــه زیبــا و دلربــا باشــد ،زن نیــز از همســرش میطلبد
کــه تمیــز ،خوشــبو و آراســته باشــد .راوی گویــد« :نزد امــام رضا (علیهالســام) رفتــم .موهایش

را رنــگ ســیاه زده بــود .گفتــم :فدایــت شــوم! بــا رنگ ســیاه موهایــت را رنــگ کــردهای؟ فرمود:

در رنگآمیــزیِ مــو پــاداش اســت .رنگکــردن مــو و آراســتگی و آمادگــی از چیزهایــی اســت

کــه پاکدامنــی زنــان را افــزون میســازد و زنانــی کــه پاکدامنــی را رهــا کردهانــد؛ همسرانشــان
خــود را بــرای ایشــان آماده نکــرده انــد( ».مجلســی1404،ق ج.)100 :6

در قــرآن کریــم ،اساسـیترین اصــل در رفتــار و تعامــل بیــن زوجیــن معاشــرت بــه معــروف

اســت کــه بهصراحــت در آیــۀ  19ســورۀ نســاء بــه آن اشــاره شــده اســت .معاشــرت بهدلیــل
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ســاختار واژگانــی (بــاب مفاعلــه) از مفاهیم اجتماعی دوســویه اســت کــه هرگاه قید و پســوندی

بــدان افــزوده نشــود ،گزینههــای چنــدی در آن جــای میگیــرد .معاشــرت مــردان بــا مــردان،

زنــان بــا زنــان ،مــردان بــا زنــان در جامعــه و مــردان بــا زنــان در درون خانــواده کــه مهمتریــن
آنهــا گزینــۀ اخیــر اســت (جــوادی آملــی ،1389 ،ج143 : 18؛ معلــوف ،1382 ،ج.)1125 :2

در آيــۀ شــريفۀ مــورد بحــث ،خطــاب معاشــرت به معــروف بــه شــوهران ،صراحت و شــفافیت

کاملــي دارد ،امــا بهيقيــن چنيــن خطابــي هرگــز دليــل بــر آن نميشــود کــه ايــن اصــل
اخالقــي در بــاور قرآنــي در بــاب همســران ،بــا توجــه بــه هــدف از ازدواج و فلســفۀ آفرينــش،
يکطرفــه باشــد .چنيــن فلســفهاي اقتضــا ميکنــد کــه هــر يــک از همســران بــا ديگــري

بهشــکل محبتآميــز رفتــار کنــد و تنهــا رفتــار يکــي از آنهــا طبــق ايــن آيــه ،هرگــز

نميتوانــد آرامــش طرفینــي را حاصــل آورد .حتــی برخــی از محققــان محــدودۀ مخاطبــان

را فراتــر از زندگــي خانوادگــي قــرار داده و گفتهانــد» :اگرچــه در آیــۀ شــریفه «و عاشــروهن

بالمعــروف» بــه مــردان خطــاب ميشــود ،لیکــن ایــن خطــاب بــه شــوهران اختصــاص نــدارد.

ايــن جملــه افــزون بــر آنکــه شــامل ُحســن معاشــرت مــرد در مقابــل زن و زن در مقابــل مــرد

ـي رابطــۀ بــرادر بــا خواهــر يــا همــکار مــرد بــا همــکار
ميشــود ،ممکــن اســت شــامل چگونگـ ِ
زن هــم بشــود» (جــوادی آملــی ،1389 ،ج.)143 : 18

صاحــب تفســیر المنــار ،در ایــن بــاره میگویــد« :در مفهــوم معاشــرت ،مشــارکت و برابــری

نهفتــه اســت؛ یعنــی مــردان بــا زنــان بــر اســاس متعــارف رفتــار کننــد و زنــان نیــز میبایــد بــا
مــردان بــر پایــه معــروف معاشــرت داشــته باشــند( ».رشــیدرضا ،1995 ،ج.)456 : 4
 .3-2برطرفنکردن نیازهای همسر
بــرای آغــاز زندگــی مشــترک ،مقدمــات و آمادگیهــای خاصــی مــورد نیــاز اســت .از آنجمله

میتــوان بــه شــناخت نیازهــای زوجیــن اشــاره کــرد .بــدون شــک ،شــناخت نیازهــا و راه

درســت برآوردهکــردن آن توســط هــر یــک از زوجیــن ،پیشنیــاز یــک ارتبــاط خوب و ســازنده
ـی زناشــویی میگــردد.
اســت کــه موجبــات اســتحکام بنیــان زندگـ ِ
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هــر یــک از زوجیــن وظیفــه دارنــد در زندگــی مشــترک نســبت بــه شناســایی نیازهــای

عاطفــی ،فیزیولوژیکــی ،مــادی و روحــی ـ روانــی یکدیگــر اقــدام و در راســتای برآوردهشــدن

مطلــوب آنهــا تــاش کننــد .شــناخت ویژگیهــای روحــی و روانــی همســر ،عاملــی بــرای
تــداوم زندگــی و تکامــل معنــوی اســت زیــرا غفلــت از آن دســتیابی به تعــادل و آرامــش روحی

را مختــل میکنــد و در نتیجــه فــرد را پیوســته بــا ناراحتــی ،تعــارض و ناهماهنگــی مواجــه

میســازد( .شــرفی.)84:1388 ،

یکــی از ایــن نیازهــای روحــی و روانــی از جملــه وظایــف زن و مــرد نســبت بــه هــم ،حفــظ

شــادی و نشــاط یکدیگــر اســت کــه از شــاخصههای ســامت و بهداشــت روانــی اســت

(ر.ک :مظاهــری ،بیتــا62 :؛ منتظــری1427 ،ق276 :) .در بــاب ســیره و منــش امــام رضــا

(علیهالســام) راوی نقــل کــرده اســت« :روز عیــد عرفــه بــه دیــدار حضــرت رضــا (علیهالســام)

رفتــم  . ...بــه ایشــان گفتــم :یابــن رســولاهلل! ای ســرورم! ای ســرور و موالیــم! مــن تهیدســت و

درمانــدهام و چیــزی نــدارم کــه بتوانــم بــه افــراد خانــوادهام عیــدی بدهــم و آنهــا را در این عید

عزیــز خوشــحال گردانــم .امــام پــس از شــنیدن درخواســتم قطعــه طالیــی را کــه کموبیــش

صــد دینــار ارزش داشــت ،بــه مــن عنایــت نمــود .مــن بــا گرفتــن آن هدیــه خوشــحال شــدم و

توانســتم نیازهــای خــود و خانــوادهام را تأمیــن کنــم( ».فیــض کاشــانی1416،ق.)37 :

اهــداى تحفــه و هديــه بهمناســبتهاى گوناگــون بهخصــوص هنــگام برگشــت از ســفر

مىتوانــد بيانگــر عشــق و محبــت بــه همســر باشــد .پيامبــر اكــرم (صلیاهللعلیهوآلــه)

میفرمایــد« :كســى كــه بــه بــازار رفتــه و هديــهاى خريــدارى نمــوده و بــراى خانــوادهاش
ببــرد ،ثــواب كســى را دارد كــه بــراى بيچــارگان صدقـهاى را برده باشــد( ».حرعاملــی1409 ،ق،
ج.)514 :21

امــام صــادق (عليهالســام) میفرمایــد« :وقتــى يكــى از شــما بــه مســافرت رفــت ،هنــگام

مراجعــت بــراى خانــوادهاش تحف ـهاى ولــو ناچيــز بيــاورد»( همــان ،ج .)459 :11
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 .4-2بیتوجهی به نیازهای معیشتی:
یکــی دیگــر از عوامــل اختــاف زن و مــرد در خانــواده ،عــدم تأمیــن و عــدم توجــه بــه

نیازهــای معیشــتی همســر و فرزنــدان اســت .امــام رضــا (علیهالســام) میفرمایــد« :بــر

صاحبــان نعمــت واجــب اســت کــه بــر افــراد تحــت سرپرســتی خــود توســعه دهنــد و بــه

زندگــی آنــان گشــایش بخشــند( ».کلینــی1407 ،ق،ج.)11 :4

امــام رضــا (علیهالســام) میفرمایــد« :هیــچ طایفــه و ملتــی را نمیبینیــم کــه بــه زندگــی

ادامــه داده و پایــدار مانــده باشــد مگــر بــه وجــود رئیــس یــا سرپرســتی کــه ضروریــاتِ مــادی

و معنــوی آنــان را تأمیــن کنــد( ».مجلســی1404،ق ،ج.)60: 6

خانــواده کــه تشــکیل شــده از زن ،شــوهر و فرزنــدان بهعنــوان کوچکتریــن نهــاد اجتماعــی

نیــز بــرای ادامــه حیــات و پایــداری ،نیــاز بــه مدیــر و سرپرســت دارد تــا طبــق فرمایــش امــام

(علیهالســام) ضروریــات مــادی و معنــوی اعضــای آن را تأمیــن کنــد.
 .5-2نداشتن اعتدال در زندگی

اعتــدال از اصولــى اســت كــه در اســام توجــه زیــادی شــده اســت و در زندگــى سراســر نــور

ائمــه هــدى (علیهمالســام) بهروشــنى ديــده مىشــود.
پيامبــراكــرم (صلیاهللعلیهوآلــه) و ّ

آنــان هرگــز در هيــچ امــرىاز اعتــدال خــارج نشــدند .ســيره رســول خــدا (صلیاهللعلیهوآلــه)
در همــۀ وجــوه ســيرهاى معتــدل بــود ،چنانکــه علــى (علیهالســام)دربــارۀ آن حضــرت

فرمــوده اســت« :ســيرته القصــد» (ســيره و رفتــار او ميان ـهروى اســت)(نهجالبالغــه ،خطبــه

 .)94رســول خــدا (صلیاهللعلیهوآلــه) در رفتــار فــردى ،در خانــواده و اجتمــاع ،در اداره امــور

ل را پــاس مىداشــت
و سياســت و حتــى در رويارويــى بــادشــمنان و در ميــدان نبــرد اعتــدا 

و از افــراط و تفريــط در هــر كارى پرهيــز مىكــرد .در خبــرمشــهور و م ّتفــق شــيعه و سـ ّنى
آمــده اســت كــه حســين (علیهالســام) گفــت :از پــدرم اميــر مؤمنــان (علیهالســام) دربــارۀ

ســيره رســولخــدا (صلیاهللعلیهوآلــه) در خــارج از منــزل پرســيدم ،فرمــود« :كان رســول اهلل
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(صلیاهللعلیهوآلــه) معتــدل األمــر غيــر مختلــف» (رســول خــدا (صلیاهللعلیهوآلــه) در همــه

امــور معتــدل و ميانــهرو بــود .افــراط و تفريــط نمىكــرد)(ابــن بابویــه82 :1362 ،؛ فیــض

کاشــانی ،1376 ،ج161 : 4؛ طباطبایــی16 :1378 ،).

متأســفانه بســيارى از جوامــع انســانی در حيــات خــود فاقــد ايــن اصــل بــوده و هســتند.

از ايــنرو ،يــا بــه دامــنافــراط افتــاده يــا در دام تفريــط غلتيدهانــد و از مســير صحيــح و

طريــق كمــال و هدايــت خــارج شــدهاند .ريشــۀبســيارى از انحرافهــای فــردى و اجتماعــى
را مىتــوان در رعايــت نکــردن اصــل اعتــدال جســت؛ چــه مشــكالتى كــهانســان در رابطــه بــا
خــود پيــدا مىكنــد و نمىتوانــد آنهــا را حــل كنــد و چــه مشــكالتى كــه در خانــواده و روابــط

خانوادگــى بــروز میکنــد و چــه مشــكالتى كــه در جوامــع بهســبب رعايتنکــردن ايــن اصــل
پدیــد میآیــد.اصــوالً شــأن عقــل اعتــدال اســت و شــأن جهــل عــدم اعتــدال؛ يعنــى انســان

عاقــل انســانى معتــدل اســت و انســان جاهلانســانى غيرمعتــدل (دلشــاد تهرانــی ،1383 ،ج:1

163).

بنابرایــن ،انتخــاب شــیوۀ معتــدل و گزینــش راه میانگین در امور معیشــت ،یکی از ســالمترین

برنامههــای اقتصــادی در امــور زندگــی اســت .راوی گویــد :از امــام رضــا (علیهالســام) دربــارۀ

هزینههــای خانــوادهام 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 نمیشناســم .فرمــود :خــدا تــو را رحمــت کنــد .مگــر نمیدانــی کــه خــدا دشــمن مـیدارد
زیــادهروی و ســختگیری را(».قمــی1414،ق615:؛ بروجــردی1429 ،ق ،ج256 :22).
 .6-2عدم اظهار احساسات طرفین به یکدیگر
یکــی دیگــر از عوامــل اختــاف ،عــدم اظهــار احساســات طرفیــن بــه یکدیگــر اســت .البتــه،

ایــن امــر بــه فرهنگــی وابســته اســت کــه زوجیــن در آن رشــد یافتهانــد ولــی آموزههــای

دینــی مــا مــو ّدت و رحمــت میــان اعضــای خانــواده بهویــژه زن و مــرد را اساسـیترین عنصــر
قــوام معرفــی میکنــد .نــه فقــط در دل بلکــه در رفتــار و گفتــار و حــاالت نیــز بایــد ایــن
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محبــت مشــهود باشــد تــا باعــث دلگرمــی و ثبــات شــود.
امــام رضــا (علیهالســام) میفرماینــد« :اگــر نســبت بــه کســى محبتــى داریــد ،آن را آشــکار

کنیــد زیــرا اظهــار دوســتى نیمــى از خردمنــدى بهشــمار مىآیــد( ».ابــن شــعبه.)443:1376،

زن و مــرد بــراى دســتيابى بــه آرامــش و آســايش كامــل بايــد زندگــى خويــش را بــر اســاس

عشــق و صميميــت قــرار دهنــد و در مواقــع گوناگــون ايــن عالقــه و دوســتى را بــه يكديگــر

ابــراز نماینــد و خاطرنشــان ســازند .در ســخن گرانبهايــى از پيامبــر اكــرم (صلیاهللعلیهوآلــه)
الر ُجــلِ ل ِ ْل َمــرأ ِة :إنّــى ِ
اح ُّبـ َ
ـن قَ ْلبِهــا ابَــداً( ».مــرد بــه
ـب ِمـ ْ
ـك ،ال يَ ْذ َهـ ُ
ـو ُل َّ
چنيــن آمــده اســت« :قَـ ْ
زنــش بگويــد دوســتت دارم ،هرگــز از خاطــر زن بيــرون نمــىرود) (حرعاملــی1409،ق،ج:20
( )23ر.ک :منتظــری1427 ،ق.)269 :

بنابرایــن زن و شــوهر بایــد عواطــف خــود را نســبت بــه یکدیگــر علنــى ســازند و در ایــن

مــورد از خجالــت و شرمســارى پرهیــز کننــد .اصل محبــت را خداونــد در قلب زن و شــوهر قرار

مىدهــد و بــر آنــان اســت کــه ایــن نعمــت باطنــى و حالت قلبــى را که موجــب آرامــش زندگى

و صفــا و پاکــى اســت ،بهوســیلۀ جانبــدارى از هــم ،گذشــت و فــداکارى ،خوشاخالقــى ،حفــظ
شــئون و شــخصیت طرفیــن و اجتنــاب از بحثهــاى بیهــوده حفــظ کننــد و از عواملــى کــه بــه

محبــت و عاطفــه خلــل وارد مىکنــد ،بپرهیزنــد.

البتــه ایــن نکتــه را نیــز نبایــد از نظــر دور داشــت کــه نهتنهــا عالقــۀ خانوادگــى زن و مــرد

بــه يكديگــر بــا عالقــه بــه اشــيا فــرق مىكنــد ،عالقــۀ خــود آنهــا بــه يكديگــر نيــز متشــابه
نيســت؛ يعنــى نــوع عالقــۀ مــرد بــه زن بــا نــوع عالقــۀ زن بــه مــرد متفــاوت اســت .بــا اينكــه
تجــاذب طرفینــى اســت ،امــا بــه عكــس اجســام بيجــان ،جســم كوچكتــر جســم بزرگتــر

را بهســوى خــود مىكشــاند .آفرينــش ،مــرد را مظهــر طلــب و عشــق و تقاضــا و زن را مظهــر

محبوبيــت و معشــوقيت قــرار داده اســت .احساســات مــرد نيازآميــز و احساســات زن نازخيــز
اســت .احساســات مــرد طالبانه و احساســات زن مطلوبانه اســت (مطهــری ،1382 ،ج184 :19).
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 .7-2مهریه
مهریــه نیــز بهعنــوان یکــی از ابزارهــای فشــار چــه از ســوی مــرد و چــه از ســوی زن ،نقــش

زیــادی در بــروز اختالفهــای میــان زن و شــوهر دارد.

بهرسمیتشــناختن حقــوق کاری عقالنــی اســت .ورای عقالنیــت ،عاطفــه و ایثــار اســت.

آموزههــای دینــی هــر دو طــرف را بــه ایــن فضایــل دعــوت میکنــد.

حضــرت رضــا (علیهالســام) از پــدران بزرگــوارش از رســول خــدا (صلیاهللعلیهوآلــه) روایــت

کردهانــد« :خداونــد متعــال هــر گناهــى را مــورد آمــرزش قــرار مىدهــد مگــر گنــاه انــکار مهــر
زن یــا غصــب دســتمزد اجیــر یــا فــروش انســان آزاد را( ».مجلســی1403 ،ق ،ج129 :100؛

نــوری1408 ،ق ،ج378 :13؛ قمــی1414 ،ق ،ج50 :1).

البتــه ،از جانــب پیامبــر و عتــرت او خطــاب بــه زنــان بــا کرامــت توصیــه شــده اســت کــه اگر

زمینــه مناســبى در خصــوص بخشــیدن مهــر خــود بــه شــوهر مشــاهده کننــد از ایــن خصلــت

عالــى کــه بیانگــر جــود و کــرم و نشــانه ســخاوت و بزرگــوارى اســت چشمپوشــى نکننــد:
ـع فَا ِط َمـ َة ب ِ ْنـ ِ
ـن َعـ َ
«ثَـ َ
ـت ُم َح َّم ٍد
ـع اهللُ َع ْن ُهـ َّ
اب ال ْ َق ْبـرَِ -و يَ ُكـ ُ
ـا ٌث ِمـ َ
ـذ َ
ـر ُه َّن َمـ َ
ـن الن َِّســا ِء يَ ْرفَـ ُ
ـون َم ْح َشـ ُ
ص -امــرأَ ٌة َصبــر ْت َع َلــى غَيــر ِة َزو ِج َهــا -و امـ َ
ـرأَ ٌة
ْ َ ْ
ـر ْت َع َلــى ُســو ِء ُخ ُلــقِ َز ْو ِج َهــاَ -و ْامـ َ
ـرأ ٌة َصبَـ َ
َ ْ َ
َ َ
ْ َ
ـف َش ـه ٍ
ص َداقَ َهــا ل ِ َز ْو ِج َهــا -يُ ْع ِطــي اهللُ ُك َّل َو ِ
اب أَلْـ ِ
ـب لِـ ُ
ـك ِّل
احـ َ
َو َهبَـ ْ
ـد ٍة ِم ْن ُهـ َّ
ـت َ
ـو َ
ِيدَ -و يَ ْكتُـ ُ
ـن ثَـ َ
َو ِ
ن برطــرف
ب قبــر را از آنــا 
ـن ِعبَــا َد َة َسـنَ ٍة»؛ سـ ه گــروه از زناننــد کـ ه خداونــد عــذا 
احـ َ
ـد ٍة ِم ْن ُهـ َّ
ت محشــور خواهنــد شــد .1 :زنــی کــه در
کــرده و بــا فاطمهزهــرا (ســاماهللعليها) در قیام ـ 

ی همســرش شکیباســت.3 .
برابــر غیــرت شــوهرش صبــر نمایــد .2 .زنــی کــه در برابــر بداخالق 
زنــی کــه مهریـهاش را بــه شــوهرش میبخشــد .خداونــد بــه هرگونــه از ایــن زنــان ،ثــواب هــزار

شــهید را میدهــد و بــرای هــر یــک از آنهــا عبــادت یــک ســال را مینویســد( .حرعاملــی،

1409ق ،ج285 :21).
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 .8-2حافظ اسرار یکدیگر نبودن
زوجیــن بایــد حافــظ اســرار یکدیگــر باشــند .زمانــی آتــش اختالفهــای ســاده بــه شــعلهای

فــروزان و مشــکالتی پیچیــده منجــر میشــود کــه اســرار خانــواده بــه بیــرون منتقــل میشــود.
ـن» (بقــره .)187:همــان کاری
ـاس ل َ ُهـ ّ
خداونــد در قــرآن مىفرمایــدُ « :هـ ّ
ـم و انتــم لبـ ٌ
ـن لبـ ٌ
ـاس ل َ ُکـ ْ
کــه لبــاس بــا تــن و عــورت (زشــتیهای تــن) میکنــد ،زن و شــوهر بایــد بــرای یکدیگــر

انجــام دهنــد و عیــوب و ضعفهــای یکدیگــر را نــزد غیــر بپوشــانند .حریــم شــخصی زن و
شــوهر پــس از ازدواج جــدا نیســت و حریــم زن حریــم مــرد و حریــم مــرد حریــم زن اســت.

پــس زن همانگونــه کــه رازدار خویــش اســت ،بایــد رازدار همســرش نیــز باشــد و برعکــس.

الســام) فرمــود« :مؤمــن ،مؤمــن نيســت مگــر
حارثبــن دلهــاث گويــد :امــا م رضــا (عليه ّ

اينكــه ســه خصلــت در او باشــد :ســ ّنتى از پــروردگارش ،ســ ّنتى از پيامبــرش و ســ ّنتى از
ـم ال ْ َغ ْيـ ِ
ـب
مواليــش» .سـ ّنت پــروردگار ،حفــظ اســرار خويــش اســت .خداونــد مىفرمايــد« :عالِـ ُ
ـن َر ُسـ ٍ
ـول» (خداونــد عالــم بــه غيــب اســت و
ـر َعلــى غ َْيبِـ ِه أَ َحــدا ً إ َِّل َمــنِ ْارتَضــى ِمـ ْ
فَــا يُ ْظ ِهـ ُ
هيــچ كــس را بــر غيــب خــود ّ
مطلــع نمىســازد مگــر كســي را كــه بپســندد و از وى راضــى
باشــد ،كــه همــان پيامبــران هســتند) (جــن ( )27-26:ابــن بابویــه،1372،ج.)529 : 1

چنانکــه مشــاهده میشــود يكــى از تعبيرهــای جالــب توجــه قــرآن در ترســيم رابطــه ميــان

همســران ،اســتفاده از تمثيــل «لبــاس» اســت .لبــاس از يكســو انســان را از ســرما و گرمــا

وخطــر برخــورد اشــيا بــا بــدن حفــظ مىكنــد و از ســوى ديگــر عيــوب او را مىپوشــاند و

ن آدمــى  . ...دو همســر يكديگــر را از انحرافهــا حفــظ
از ســوى ســوم زينتــى اســتبــراى تـ 

مىكننــد ،عيــوب هــم را مىپوشــانند و هريــك زينــت ديگــرىمحســوب مىشــود .ايــن

تعبيــر نهايــت ارتبــاط معنــوى مــرد و زن و نزديكــى آنهــا را بــه يكديگــر و نيــز مســاوات آنــان

را در ايــن زمينــه كامــا روشــن مىســازد زيــرا همــان تعبيــر كــه دربــاره مــردان آمــده ،دربــاره

زنــان هــم بــدون تغييــرآمــده اســت.شــايد چيــزى ماننــد لبــاس بــه انســان نزديــك نباشــد و

ايــن تعبيــر اصــل دوســتى و قرابــت معنــوى زن وشــوهر را مىرســاند .بهعــاوه ،كاركردهــاى
آن كــه زمينــۀ ايــن دوســتى و نزديكــى را بــارور مىســازد :اوال نســبت بــهيكديگــر جنبــه
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عيبپوشــى و رازنگهــدارى دارنــد؛ چنــان كــه لبــاس عيــوب انســان و مســائل شــخصى و

اختصاصــىرا مــى پوشــاند« :پــس زنــان درســتكار ،فرمانبردارنــد و بــه پــاس آنچــه خــدا بــراى
آنــان حفــظ كــرده ،اســرار شــوهرانخــود را حفــظ مىكننــد» .ثانيـاً زينــت يكديگرنــد؛ يعنــى
ـدى نشــان شــخصيت فــرد و موجــبزينــت اوســت ،هريــك از زن
همانطــور كــه لبــاس تــا حـ ّ

و شــوهر بــا ناديدهگرفتــن لغزشهــا و نقــاط منفــى جزئــى و بــا برجســتهنمودنويژگىهــاى
مثبــت و تقويــت آنهــا مىتوانــد زينتــى بــراى همســر خــود باشــد .توجــه بــه ايــن مســئله
در رفــع بســيارى ازاختالفهــای خانوادگــى و در جلــب محبــت همســر تأثيــر بســيار مهمــى

دارد زيــرا انســان بهصــورت فطــرى بــه كســىعالقهمنــد مىشــود كــه بــه او احســان كــرده

و چــه احســانى باالتــر از پوشــاندن عيــوب ،گذشــتن از لغزشهــا ،تقويــتاعتمــاد بهنفــس و

برجستهســاختن ويژگىهــاى مثبــت (عباسنــژاد288 :1384 ،).

از حضــرت رضــا (علیهالســام) روایتشــده کــه ایشــان فرمودنــد« :هیــچ فایــدهاى بــه کســى

نمىرســد بهتــر از اینکــه برایــش همســری باشــد کــه نگاهکــردن بــه او و مصاحبــت بــا او

موجــب شــادمانى همســر بــوده و در غیــاب شــوهر امانتــدار و حافــظ حریــم خویــش و خانــواده
و امــوال وی باشــد( ».حرعاملــی1409 ،ق ،ج.)39 :20

از آن جهــت کــه مســئولیت امنیــت روانــى خانــواده برعهــدۀ زن اســت و کلیدهــاى عاطفــه و

رمــوز ایجــاد روابــط قلبــى بهدســت اوســت ،اســام از زن انتظــارى متناســب بــا ایــن جایــگاه

دارد .چــون ســعادت و شــقاوت خانــواده بــه بانــوى خانــه وابســته اســت ،در روایــات ائمــه

هــدى (علیهمالســام) باالتریــن زینــت و نهایــت ســعادت بــراى مــرد ،برخــوردارى از همســرى
شایســته معرفــى شــده اســت.

 .9-2توهین به همدیگر و خانوادهها
توهیــن زن و شــوهر بــه هــم و بــه خانوادههــای یکدیگــر یکــی از عوامــل اختــاف اســت کــه

منجــر بــه سســتی و بهســردیگراییدن روابــط زن و شــوهر میشــود .در آموزههــای اســام

ـدت نكوهيــده ،خشــونت خانوادگــى ،خشــونت گفتــارى يــا بدزبانــى
از جملــه صورتهــاى بهشـ ّ
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اســت .تنــدى و تيــزى و درشــتى در گفتــار ،بهكارگرفتــن واژههــاى زشــت بهمنظــور تحقيــر

و آزار ،گزندگــى در بيــان،اســتفاده از داد و فريــاد ،نســبت نــاروا دادن ،ناســزا گفتــن و ...همــه در

راه و رســم نبــوى مطــرود و ممنــوع اســت .پيامبــر اكــرم (صلیاهللعلیهوآلــه) نســبت بــه ايــن

مــوارد ســخت حساســيت نشــان داده اســت .از جابربــن عبــداهلل انصــارىروايــت شــده اســت كه
رســول خــدا (صلیاهللعلیهوآلــه) فرمــود:«أال أخبركــم بشــرار رجالكــم؟ قلنــا :بلــى يــا رســول

إن مــن شــرار رجالكــم الب ّهــات ،البخیــل ،الفاحــش( »...آيا شــما را از بدتريــن مردانتان
اهلل .فقــالّ :

آگاه نســازم؟ گفتيــم :چــرا ،اى رســول خــدا .فرمــود :بدتريــن مــردان شــما كســى اســتكــه
تهم ـتزن ،بخیــل ،بدزبــان و دشــنامگوى اســت)(حرعاملــی1409 ،ق ،ج .)34 :20امــام رضــا

(علیهالســام) میفرمایــد« :خطــاي زشــت زن در ايــن اســت کــه خانــوادة شــوهرش را آزار

دهــد و بـ ه آنهـا دشــنام گويــد( ».همــان،ج.)222 :22

درشــتزبانی در آموزههــای دینــی مطــرود اســت (برقــی1371 ،ق ،ج102 :1؛ کلینــی،

1407ق ،ج359 :2)؛ بهویــژه از ســوی زن نســبت بــه همســر و متعلقاتــش تــا ایــن حــد
کــه امــام رضــا (علیهالســام) در ایــن مــورد «بــاردار نکــردن» زن را جایــز میدانــد .يعقــوب

جعفــري گويــد :از امــا م رضــا (علیهالســام) شــنيدم که چـنـــين مــيفرمـــود« :عـزلکـــردن

(بـــاردار نکــردن زوجــه) در شــش صــورت مانعــي نــدارد :زنــي کــه يقيــن داري نازاســت ؛ زن
فحــاش؛ زنــي کــه
ســالخورده و فرتــوت؛ زن پرخاشـــگر (بدزبــان و دهاندريــده)؛ زن بدزبــا 
نو ّ

فرزنــد خــود را شــير نميدهــد و کنيــز( ».کلينــي 1407،ق ،ج .)٢٧٦ :٢

پــس از بررســی و احصــای مــوارد مزبــور در ســیره امــام رضــا (علیهالســام) بــر آن شــدیم تــا
یکــی از ســاختارهای قرآنــی را دربــارۀ حـ ّ
ـل و فصــل خصومــت بررســی و جایــگاه و شــرایط آن
را در قانــون جدیــد حمایــت خانــواده تبییــن کنیم.
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 .3داوری در اختالفهای خانوادگی
 .1-3پیشینۀ تقنینی
در بــاب حکمیــت و داوری قوانیــن متعــددی وضــع گردیــده اســت .نخســتینبار قانونگــذار

نهــاد داوری را در  757تــا  779قانــون اصــول محاکمــات حقوقــی مصــوب 1329ه.ق گنجانیــد.
ســپس در ســال  1306قانــون حکمیــت را وضــع کــرد و در ســال  1308آن را اصــاح و دعــاوی

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

نخســتین قانونــی کــه در بــاب نهــاد داوری در دعــاوی خانوادگــی بهطــور مفصــل بحــث

نمــوده آئیــن دادرســی مدنــی مصــوب  1318اســت کــه در مــاده  676قانــون 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.

قانــون حمایــت خانــواده مصــوب  1353در مــادۀ  5نیــز ارجــاع بــه داوری را منــوط بــه

تقاضــای هریــک از زوجیــن نمــود بــا ایــن تفــاوت کــه در ایــن قانــون بــر خــاف مــادۀ 676
قانــون آئیــن دادرســی مصــوب  ،1318دادگاههــا مک ّلــف 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.

در قانــون حمایــت خانــواده مصــوب  1353مــواد  5و 6و مــواد  8تــا  10آئیننامــۀ اجــرای

قانــون حمایــت خانــواده مصــوب  1354/02/14بــه مبحــث داوری اختصــاص یافتــه اســت.

پــس از پیــروزی انقــاب اســامی ،در راســتای انطبــاق قوانیــن بــا شــرع مقــدس ،بســیاری از

قوانیــن دســتخوش تغییــرات گردیــد .از آنجملــه میتــوان قوانیــن مرتبــط بــه حــوزۀ خانــواده

را نــام بــرد.

در الیحــۀ قانونــی تشــکیل دادگاه مدنــی خــاص ،مصــوب  1358/07/01ذیــل تبصــره  2مــاده
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 5ضمــن پذیــرش و ارجــاع بــدوی از طــرف دادگاه بــه داوری بــر مبنــای آیــه شــریفه 35

ســوره نســاء ،در صــورت عــدم حصــول ســازش بیــن زوجیــن ،اجــازۀ طــاق داده میشــود.
در بنــد پایانــی ،در صــورت درخواســت طــاق توافقــی ،حتــی مراجعه بــه دادگاه الزم شــمرده

نشــده اســت.

در قانــون مذکــور وضعیــت درخواســت تقاضــای طــاق از جانــب زوجــه در ارجــاع بــه داوری

مشــخص نگردیــده کــه باتوجــه بــه مفــاد تبصــره « 2در مــواردی کــه شــوهر بــه اســتناد مــاده
( )1133قانــون مدنــی تقاضــای طــاق میکنــد» ،چنیــن بــر مــی آیــد کــه دربــارۀ زوجــه،

دادگاه نیــازی بــه ارجــاع داوری نــدارد.

در قانــون اصــاح مقــررات مربــوط بــه طــاق مصــوب  1371نیــز مقرراتــی دربــارۀ داوری

ذکــر شــده اســت .در مادهواحــدۀ مذکــور آمــده اســت« :چنانچــه اختــاف فیمابیــن از طریــق

دادگاه و حکمیــن ،از دو طــرف کــه برگزیــده دادگاهنــد (آنطــور کــه قــرآن کریــم فرمــوده
اســت) حــل و فصــل نگردیــد ،دادگاه بــا صــدور گواهــی عــدم امــکان ســازش ،آنــان را بــه دفاتر

رســمی طــاق خواهــد فرســتاد».

در ایــن قانــون و آئیننامــه اجرایــی ،ارجــاع بــه داوری اجبــاری دانســته شــده و مشــمول تمام

زوجهایــی کــه قصــد جدایــی دارنــد ،گردیده اســت.

در آئیننامــۀ اجرائــی تبصــره یــک مــاده واحــده قانــون اصــاح مقــررات مربــوط بــه طــاق

مصــوب  1371/12/02داوری و شــرایط داوران در  9مــاده برشــمرده اســت.

در تاریــخ  1356/03/21قانــون شــورای داوری از تصویــب مجلــس شــورای ملــی گذشــت کــه

در مــاده  11آن آمــده بــود« :در امــور مدنــی صالحیــت خانــه انصــاف محــدود بــه مــوارد ذیــل
اســت :رســیدگی بــه کدورتهــای خانوادگــی و نفقــه زن و اوالد و ســایر افــراد واجبالنفقــه».

دعــاوی خانوادگــی دارای ویژگیهــا واختصاصاتــی اســت کــه قواعــد صــرف و بـیروح قانــون

اگرچــه قــادر بــه پایــاندادن بــه آن اســت ،لیکــن در همــۀ دعــاوی قصــد و هــدف فصــل

خصومــت نیســت بلکــه در دعــاوی خانوادگــی بــا توجــه بــه آثــار مســتقیمی کــه بــر نهــاد
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خانــواده دارد و آثــار غیرمســتقیمی کــه بــر جامعــه میگــذارد ،بهنظــر میرســد مقصــد
ّ
حــل اختــاف باشــد.
قانونگــذار و اندیشــمندان علماالجتمــاع
بــدون تردیــد ،کمتــر کســی اســت کــه از حجــم بــاالی پروندههــای قضایــی اظهــار

بیاطالعــی یــا ادعــا کنــد کــه قضــات دادگاههــا فرصــت بررســی تمــام مشــکالت و

معضــات زوجیــن را کــه بــه درخواســت طــاق انجامیــده اســت ،دارنــد .بــا ایــن وصــف،
انتظــار ّ
حلوفصــل دعــاوی خانوادگــی توســط قضــات دادگاههــا امــری بعیــد و شــاید
غیرممکــن برســد .حتــی قضــات بــا حوصلــه و متخصــص نیــز پــس از رســیدگیهای
چندســاله در دادگاههــا ،دچــار خســتگی و بیحوصلگــی میشــوند و تنهــا بــه فصــل
ّ
حــل اختــاف.
خصومــت میاندیشــند تــا بــه
معیــت دادگاه خانــواده
قانونگــذار بــرای رهایــی از ایــن دغدغــه ،میتوانــد نهادهایــی را در ّ

تدبیــر کنــد کــه نهــاد داوری از آن جملــه اســت تــا پــس از ارجــاع دعــاوی خانوادگــی بــه داور و

تــاش وی در حــل اختــاف ،نســبت بــه موضــوع اظهــار نظــر کنــد و قاضــی در جهــت کشــف

حقیقــت و عدالــت ،کمتــر دچــار تردیــد و اشــتباه گــردد.
 .2-3مفهومشناسی و ماهیتیابی داوری

داور در لغــت بهمعنــای کســی اســت کــه میــان مــردم حکــم و فصــل دعــوی نمایــد
«ح َکــم» در زبــان عربــی و در اصطــاح حقوقــی
(معیــن .)1063:1382،در واژۀ فارســی معــادل َ

فصــل اختــاف بیــن طرفیــن در خــارج از دادگاه بهوســیلۀ شــخص یــا اشــخاصی کــه طرفیــن
یــا ثالــث آنهــا را در ایــن جهــت انتخــاب نمــوده ،است(.شــمس)515:1387 ،

داور در پــی حـ ّ
ـل اختــاف و فصــل خصومــت بیــن طرفیــن دعــوی اســت .بنابرایــن ،هــدف

داور اعــم از داور مرضیالطرفیــن یــا داور منتخــب ،دادگاه حــل و فصــل اختــاف اســت.

ازجملــه قرارهــای قانــون آئیــن دادرســی مدنــی میتــوان بــه قــرار ارجــاع بــه داوری اشــاره

کــرد .قانونگــذار در تعریــف قــرار در ذیــل مــاده  299چنیــن آورده اســت:
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«چنانچــه رای دادگاه راجــع بــه ماهیــت دعــوا و قاطــع آن بهطــور جزئــی یــا کلــی باشــد،

حکــم و در غیــر اینصــورت قــرار نامیــده میشــود».

لــذا قــرار بــه تصمیمــی گفتــه میشــود کــه راجــع بــه ماهیــت دعــوا و قاطــع آن نیــز نباشــد.

قرارهــا مثــل احــکام ،قســمت عمــدۀ تصمیمــات (اعمــال) دادگاهها را تشــکیل و رای بهحســاب

میآینــد .در قانــون آئیــن دادرســی مدنــی ،قرارهــا از جهــات مختلــف تقســیمبندی شــده
اســت کــه از آنجملــه مــی تــوان بــه قرارهــای اعــدادی ،قــرار نهایــی و غیرنهایــی ،قطعــی و
غیرقطعــی اشــاره کــرد .در اینکــه قــرار ارجــاع امــر بــه داوری در زمــرۀ کدامیــک از اقســام

داوری اســت ،بــا توجــه بــه ماهیــت داوری و فلســفه ارجــاع بــه داوری ،میتــوان گفــت کــه ایــن
قــرار در زمــرۀ قرارهــای اعــدادی یــا مقدماتــی بهشــمار میآیــد کــه پرونــده را بــرای صــدور

رای قاطــع آمــاده میکنــد.

دربــارۀ ماهیــت نهــاد داوری ،بیــن فقهــا و حقوقدانــان اختــاف نظــر اســت .در قــول مشــهور،

داوری نوعــی وکالــت قلمــداد شــده و داور را بهمثابــۀ وکیــل طرفیــن دعــوی دانســتهاند.
از منظــر ایــن دســته ،قــرارداد داوری نوعــی وکالــت اســت کــه در آن اشــخاص بــه وکالی
خــود اختیــار میدهنــد کــه دربــارۀ اختــاف آنــان داوری کننــد .رأُی داور دربــاره طرفیــن
و قائــم مقــام آنــان نافــذ اســت ولــی ایــن نفــوذ فقــط ناشــی از اراده ایشــان اســت (کاتوزیــان

.)135:1373

از میــان فقهــای شــیعی ،فاضــل هنــدی قائــان بــه توکیــل را بــه مذهــب مالکــی و برخــی از

شــافعیه (هنــدی 1416ق )522:و شــیخ طوســی آن را بــه ابوحنیفــه نســبت دادهانــد (طوســی
1407،ق.)416 :

در بررســی اجمالــی ،بهنظــر میرســد ماهیــت داوری بــا وکالــت در تعــارض باشــد زیــرا در

وکالــت عــاوه بــر اینکــه بایــد وکیــل غبطــه و صــاح مــوکل خــود را مراعــات و در حــدود

اذن اقــدام کنــد ،وکالــت از عقــود جایــز بهشــمار مـیرود کــه مــوکل در هــر زمانــی میتوانــد
وکیــل را عــزل کنــد در حالیکــه ایــن امــر بــا غــرض و هــدف داوری در تعــارض اســت .وانگهی،

در مــواردی کــه ارجــاع امــر بــه داوری یــا تعییــن داور اجبــاری اســت ،چگونــه میتــوان 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 زدهانــد،
«ح َکــم» در آیــه  35ســوره نســاء همــان قاضــی تحکیــم اســت زیــرا قرآن
معتقدنــد مقصــود از َ

در ایــن آیــه از داور بهعنــوان «حکــم» یــاد کــرده اســت شــهید ثانــی1413،ق .)367 :منظــور
از قاضــی تحکیــم ،قاضــی منتخــب دو طــرف دعواســت کــه طرفیــن بــر قضــاوت او توافــق

کردهانــد.

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 بیطرفــی در

دعــوا از ویژگیهــای داور بهشــمار میآیــد.

برخــی از حقوقدانــان ضمــن تائیــد نظریــه فــوق چنیــن اظهــار نمودهانــد کــه «داور هرچنــد

منتخــب طــرف دعــوی و اختصاصــی باشــد ،نماینــدۀ اونیســت بلکــه نوعــی قاضــی اســت کــه
ّ
حلوفصــل اختــاف و اجــرای عدالــت را عهــدهدار اســت ( ».صفایــی.)13 :1377،
در انتقاد بر نظریۀ قضایی نهاد داوری ،چنین میتوان استدالل کرد:
نخســت ،اگــر داور را قاضــی محســوب کنیــم ،بایــد شــرایط قضــات از جملــه اجتهــاد ،مــرد
بــودن و عــادل بــودن را دارا باشــد کــه قطعــاً داوری در دعــاوی خانوادگــی واجــد چنیــن
«ح َکــم» یــا «داور» بایــد از
ویژگیهایــی نیســت زیــرا بهصراحــت آیــۀ شــریفه قــرآن َ

خویشــاوندان زوج و زوجــه باشــند کــه ممکــن اســت در بیــن خویشــاوندان ،دوطــرف فــرد
واجــد شــرایط یافــت نشــود.

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 اختــاف ،تدبیــر گردیــده اســت .لــذا اگــر آن را از وابســتگان قضــا بدانیــم ،ســهولت و ســرعت

کــه الزمــۀ رســیدگی بــه دعــاوی خانوادگــی اســت ،دســتخوش آســیب میشــود.

چهــارم ،آرای دادگاههــای دولتــی ،بیچــون وچــرا اجــرا میشــود حــال آنکــه آراء و اظهــار
نظــر داوران بهخصــوص در دعــاوی خانوادگــی ،صرفـاً در جهــت کشــف حقیقــت بــرای قاضــی

دادگاه بــوده و بهخــودی خــود واجــد وصــف قضایــی نیســت.

انتقادهــا بــر نظریــه قــراردادی (وکالــت) و قضایــی داوری ،مــا را بــه نظریــۀ ســومی رهنمــون

میســازد کــه میتــوان داوری را ترکیبــی از وکالــت و قضــاوت دانســت.

نظــر بــه اینکــه طرفیــن دعــوا در انتخــاب داور نقــش دارنــد و قضــاوت و حلوفصــل اختــاف

خــود را بــه او ســپردهاند ،ماهیتــی قــراردادی قضایــی دارد کــه برخــی از ویژگیهــای نهــاد

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

در نهایــت ،بــا توجــه بــه ماهیــت مختلــط داوری بهخــودی خــود بــه مترصــدان امــر داوری

هیــچ رهنمــود راهبــردی ارائــه نمیدهــد و در واقــع ایشــان را بــر حســب نظــام سیاســی یــا
عملــی در غالبکــردن یکــی از دو رکــن قــراردادی یــا قضایــی آزاد میگــذارد؛ آزادیای کــه در

نهایــت بــه آشــفتگی در نهــاد داوری میانجامــد.

بهنظــر میرســد هرچنــد داوری مخلــوق توافــق ارادۀ طرفیــن دعــوی بــوده و عملکــرد داوران

ویژگــی کامــا قضایــی دارد ،بــا اینحــال ایــن وجــوه تشــابه نمیتوانــد ماهیــت داوری را

تعییــن کنــد و بایــد ماهیتــی اصیــل بــرای ایــن نهــاد حقوقــی قائــل شــد تــا بتــوان نظــام
حقوقــی متناســب بــا آن را بــدون وابســتگی ارکان قــراردادی و قضایــی تعییــن کــرد.

نهــاد داوری در دعــاوی خانوادگــی یــک محکمــۀ صلــح خانوادگــی قلمــداد میشــود کــه

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 بهدنبــال 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 قانونگــذار مــواد  28 ، 27قانــون مذکــور و مــواد  11تــا  15آئیننامــه ،بــه
آن اشــاره کــرده اســت.

 .3-3داوری از منظر شرع
از دیــدگاه قــرآن و ســنت ،نهــاد خانــواده بســتر رشــد و نمـ ّو قواعــد اخالقــی و دینــی اســت

و از ایــن منظــر اســت کــه خداونــد در قــرآن مجیــد (آیــۀ  35ســوره نســاء) بــا رویکــردی

روانشــناختی بــه ایــن مهــم تأکیــد فرمــوده کــه اگــر بیــم اســتمرار اختــاف بیــن زن وشــوهر
داریــد یــک حکــم و داور از طــرف زن و یــک داور از جانــب مــرد انتخــاب کنیــد .اگــر قصــد

اصــاح و ســازش داشــته باشــند ،خداونــد بــه آنهــا 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

داشــته باشــد ارجــاع امــر بــه داوری قاعــده امــری بهحســاب میآیــد .ولــی اگــر دال بــر
اســتحباب نمایــد ارجــاع امــر بــه داوری صرفـاً قاعــدهای اخالقــی و متضمــن امــر اســتحبابی

اســت.

در قوانیــن قبــل از انقــاب ارجــاع امــر بــه داوری و اســتفاده از امــر ،اســتحباب بــود امــا در

قوانیــن پــس از انقــاب و در راســتای انطبــاق قوانیــن بــا شــرع مقــدس ،تغییــر وجوبــی و لــزوم
ارجــاع امــر بــه داوری قـ ّوت گرفــت و نظریــۀ مشــورتی شــماره  1372/1/15-7/194کــه صدور

گواهــی عــدم امــکان ســازش بــدون ارجــاع بــه داوری را صحیــح ندانســته ،گویــای ایــن مهــم
ا ست .

در اینکــه خطــاب آیــه مبنــی بــر انتخــاب حکمیــن متوجــه قضــات اســت یــا زوجیــن ،ظاهــر
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مــاده واحــد ،مقــررات مربــوط بــه طــاق «چنانچــه اختــاف فیمابیــن از طریــق دادگاه و
َح َک َمیــن از دوطــرف کــه برگزیــدۀ دادگاهنــد» و نظــر مشــهور در فقــه ایــن اســت کــه انتخــاب
داورهــا بــر عهــدۀ قضــات و دادگاه اســت (صفایــی و امامــی.)272 :1395،

از دقــت در مفــاد آئیننامــۀ اجرایــی تبصــره 1مــاده واحــده مصــوب  1371/8/28چنیــن

برمیآیــد کــه حــقّ انتخــاب داورهــا بــر عهــدۀ زوجیــن اســت .بهنظــر میرســد ارجــاع بــه

داوری واجــب کفایــی تلقــی میشــود کــه بهعنــوان یــک تکلیــف برعهــدۀ آحــاد امــت اســامی

اســت .لــذا در مرحلــۀ نخســت زوجیــن بــه انتخــاب داور اقــدام میکننــد و در صورتــی کــه
معرفــی داور از جانــب زوجیــن صــورت نپذیرفــت و اقربــای زوجیــن نیــز از معرفــی و پذیــرش

داوری امتنــاع کردنــد ،دادگاه نســبت بــه انتخــاب داور اقــدام میکنــد (دیانــی.)315 :1387،

در علــت انتخــاب داور از میــان اعضــای خانــوادۀ زن ومــرد ،گفتهشــده 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 میتواننــد بــر حـ ّ
ـل اختــاف فیمابیــن 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 قائــان بــه وجــوب اقتضــای

عمــل ،بــه ظاهــر آیــه اســتناد کردهانــد (شــهیدثانی1410،ق.)478 :

در شــرایط داوران انتخابــی اگرچــه آیــه هیــچ اشــارهای نکــرده اســت و واژه «حکــم» اطــاق

دارد ،لیکــن فقهــا شــروط بلــوغ ،عقــل ،صاحبنظــر بــودن نســبت بــه مــورد ارجاعــی را

برشــمردهاند و اجتهــاد را جــز ِء شــروط داوران بهشــمار نیاوردهانــد (امینــی و آیتــی:1383 ،

 )79جواهرالــکالم اشــکال وارد کــرده کــه «شــرط ایــن صفــات در حاکــم شــرع ،دلیــل اعتبــار
آنهــا در داور نیســت و میتــوان آن را منــع نمــود»( .نجفــی،1367،ج.)214 :31
 .4-3داوری در قانون حمایت خانواده (مصوب)1391
مــواد  27و  28قانــون حمایــت خانــواده بــه امــر داوری اختصــاص یافتــه اســت .در ایــن مــواد
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نــکات زیــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت:
الــف) ارجــاع بــه داوری صرف ـاً در کلیــۀ مــوارد درخواســت طــاق مــورد قبــول قانونگــذار

قــرار گرفتــه اســت .بنابرایــن ،اگــر زوجین در دعــاوی خانوادگــی نفقه ،مهریــه و  ...را درخواســت

کــرده باشــد ،ارجــاع بــه داوری صــورت نمیپذیــرد.

ب) طــاق توافقــی از ارجــاع بــه داوری اســتثنا شــده اســت .بهنظــر میرســد قانونگــذار در

طــاق توافقــی ،بــا توجــه بــه ایجــاد مراکــز مشــاورۀ خانــواده و ارجــاع درخواسـتهای طــاق
توافقــی بــه مراکــز مذکــور ،نیــازی بــه ارجــاع داوری ندیــده اســت.

ج) ارجــاع بــه داوری بهمنظــور ایجــاد صلــح و ســازش صــورت میپذیــرد .بنابرایــن ،تفکیــک

طــاق 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 ،مک ّلــف بــه ر ّد نظــر آنــان بــا ذکــر دلیــل اســت.
ه) درمــاده  28و دو تبصــرۀ ذیــل آن ،بــا تکلیــف زوجیــن بــه معرفــی داور حایــز شــرایط ظرف

یــک هفتــه از تاریــخ ابــاغ (تأهــل ،حداقــل 30ســال ،آشــنا بــه مســائل شــرعی ،خانوادگــی و
اجتماعــی) بــرای دادگاه تعیین شــده اســت.

در آییننامــۀ اجــرای قانــون حمایــت خانــواده در مبحــث چهــارم مــواد  11تــا  15بــه داوری

و شــرایط آن پرداختــه شــده اســت.

 .5-3نوآوریهای قانون در بحث داوری و انتقادهای وارد بر آن
در قانــون جدیــد حمایــت خانــواده ،قانونگــذار بیــن طــاق توافقــی و غیرتوافقــی در ارجــاع

بــه داوری تفکیــک قایــل شــده اســت .اگرچــه در تبصــرۀ  2الیحــۀ قانونــی تشــکیل دادگاه

مدنــی خــاص مصــوب 1318ایــن تفکیــک صــورت پذیرفتــه بــود ،امــا در قانــون جدیــد ،طالق
توافقــی بــه مراکــز مشــاوره ارجــاع داد میشــود 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

حالیکــه در آییننامــۀ اجرایــی تبصــره یــک مــاده واحــده قانــون اصــاح مقــررات مربــوط بــه
طــاق در مــاده  4شــرایط داوران را در  6بنــد احصــا نمــوده بــود ولــی درقانــون جدیــد حمایــت

خانــواده شــروط اســام ،معتمدبــودن ،عــدم اشــتهار بــه فســق و فجــور حــذف و حداقــل ســن

از  40بــه 30ســال کاهــش یافتــه اســت.

افــزون بــر اینکــه در قانــون جدیــد ،دادگاه مکلــف و ملــزم بــه صــدور رأی بــر اســاس نظــر

داوران گردیــده اســت و اگــر بههــر دلیلــی نظــر داوران را نپذیــرد ،بایــد دلیــل خــود را بــرای
ر ّدنظــر آنــان بیــان کنــد.

همچنیــن الــزام زوجیــن بــه معرفــی داور ظــرف یــک هفتــه از تاریــخ ابــاغ را میتــوان از

نوآوریهــای قانــون بهشــمار آورد کــه میتوانــد مانــع اطالــۀ داوری شــود .اگرچــه قانونگــذار
ضمانــت اجــرای عــدم معرفــی داور ظــرف یــک هفتــه را مشــخص نکــرده اســت.
از مهمترین انتقادهای وارد به قانون جدید موارد زیر است:
قانــون جدیــد حمایــت از خانــواده ،چــون ســایر قوانیــن ارجــاع اختــاف بــه داوری را در طالق

منحصــر دانســته اســت .قانونگــذار در فصــل چهــارم ذیــل عنــوان «طــاق» کــه از مــواد 24

تــا 39بــه آن اختصــاص یافتــه اســت ،در مــادۀ  27بــه تصریــح عنــوان کــرده کــه «در کلیــه

مــوارد درخواســت طــاق» دادگاه مکلــف بــه ارجــاع بــه داوری اســت و در ســایر دعــاوی و

دادخواسـتهای زوجیــن ،اعــم از نفقــه و مهریــه و ...دادگاه الزامــی بــه ارجــاع بــه داوری ندیــده

اســت .ایــن انحصــار عــاوه بــر عــدم مبنــای منطقــی ،بــا روح آیــه شــریفه  35ســوره نســاء در
تعــارض اســت زیــرا خداونــد در آیــۀ شــریفه بهنحــو اطــاق فرمــوده اســت در صورتــی کــه

بیــم اختــاف و دشــمنی (خــوف شــقاق) بیــن زوجیــن بــرود انتخــاب حکــم و داور و ارجــاع
بــه داوری پســندیده و مــورد قبــول شــریعت اســت .انحصــار داوری در طــاق بــا اطــاق «بیــم

اختــاف و دشــمنی» قابــل جمــع نیســت زیــرا آیــه هرگونــه نشــانهای از اختــاف چــه در حوزۀ
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درخواســت طــاق و جدایــی یــا در حــوزۀ ســایر دعــاوی خانوادگــی چــون نفقــه و ...را کــه

خــوف اختــاف و دشــمنی زوجیــن بــرود ،قابــل ارجــاع بــه داوری دانســته اســت.

برخــی از محققــان اقــدام بســتگان زوجیــن (داوران) را از بــاب وجــوب نهی از منکر دانســتهاند

(هدایتنیــا.)149:1387 ،

نکتــه قابــل تأمــل دیگــری کــه از رویکــرد روان شــناختی قــرآن بهخوبــی قابــل فهــم اســت،

اســتعمال واژه «خــوف» در کنــار واژه «شــقاق» اســت .خــوف بهمعنــای بیــم و تــرس اســت

و شــقاق بهمعنــای دشــمنی و اختــاف (فیــض کاشــانی 1416،ق ،ج )449 :1و در اصطــاح

فقهــا «شــقاق» بــه معنــای کراهــت زوجیــن از یکدیگــر اســت .در قــرآن تصریــح شــده اســت
زمانــی کــه بیــم و تــرس از ایجــاد عنــاد و اختــاف بیــن زوجیــن مـیرود ،داور انتخــاب کنیــد.
در حقیقــت ،قــرآن معرفــی داور را یــک اقــدام پیشــگیرانه معرفــی کــرده اســت نــه اقــدام

عالجگونــه.

قلمــر ِو داوری در قوانیــن قبــل از انقــاب وســیعتر از قوانیــن پــس از انقــاب بــوده اســت.

قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مصــوب  1318مــوارد اختالفــی راجــع بــه ســو ِء رفتــار ،عــدم

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

رســیدگی قضایــی طوالنــی و پرهزینــه بعضـاً موجــب تیرهتــر شــدن روابــط زوجیــن میگردد

و از طرفــی دســتگاه قضایــی بــا کمبــود کادر و نیــروی انســانی مواجــه اســت .بهنظــر میرســد
تأســیس نهــاد داوری راهگشــای بســیاری از مشــکالت مذکور اســت.

از نظــر نگارنــدگان ،شایســته اســت قانونگــذار در آییننامــۀ جدیــد قانــون حمایــت خانــواده

بــا تفصیــل بیشــتری دربــارۀ مقــررات مربــوط بــه داوری ،نحــوۀ انتخــاب داوران ،شــرایط داوران،

گزینــش داوران از طریــق مرجــع ذیصــاح ،لــزوم برگــزاری دورههــای آموزشــی بــرای داوران،
داوری معاضدتــی ،نظــارت بــر رفتــار داوران و جلوگیــری از داوریهــای صرفـاً بــا انگیــزۀ مالــی،

ارجــاع بــه داوری قبــل از تشــکیل پرونــده در محاکــم قضایــی ســخن بـ ه میــان آورد؛ هرچنــد

کــه بهصــورت اجمالــی و گــذرا بــه آن پرداختــه شــده اســت.
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پیشــنهاد میشــود قانونگــذار 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

دعــاوی خانوادگــی و حتــی مراجعیــن زوجیــن بــه مراکــز فــوق قبــل از مراجعــه بــه دادگاه
تدبیــر نمایــد.

در قانــون جدیــد ،قانونگــذار مراکــز مشــاوره را بــا آنهمــه طــول و تفصیــل ایجاد و بیشــترین

کارکــرد آن را در طالقهــای توافقــی خالصــه کرده اســت؛ حــال آنکــه «مراکز داوری و مشــاوره
خانــواده» میتوانــد فرصتــی مغتنــم جهــت حـ ّ
ـل اختــاف در تمــام دعــاوی خانــواده بهشــمار
رود .قانونگــذار بــا ایجــاد نهــاد مذکــور در دو بخــش داوری و مشــاوره ،عــاوه برایجــاد ســازوکار

مناســب بــرای نهــاد داوری ومشــاوره ،نســبت بــه تفکیــک وظایــف آن دو اقــدام میکنــد و بــه

نهــاد داوری نیــز نظــم و نســق ویــژه خواهــد داد.

معیــت دادگاههــا اقــدام ارزنــدۀ بعــدی
همچنیــن بهنظــر میرســد تأســیس نهــاد داوری در ّ

قانونگــذار در راســتای حمایــت از نهــاد خانــواده خواهــد بــود تــا هــم از مراجعــۀ زوجیــن بــه

دادگاههــا کاســته و هــم آثــار مخــرب مراجعــات زوجیــن بــه دادگاه و دخالــت ضابطــان قضایــی

در حریــم خصوصــی کــه زخمهــای التیامناپذیــری را بــر نهــاد خانــواده وارد میکنند،کاهــش
یابــد و قداســت نهــاد خانــواده بــا مراجعــات غیرضــروری بــه دســتگاه قضــا مخــدوش نگــردد.

معیــت دادگاه خانــواده و قبــل از شــروع دادخواهــی زوجیــن میتوانــد
ایجــاد نهــاد داوری در ّ

بــه ایــن مهــم کمــک کنــد .پیشــنهاد میشــود بــا تلفیــق مراکــز مشــاوره و ایجــاد نهــاد داوری
معیــت آن ،از ظرفیــت حقوقــی ایجادشــده نهایــت اســتفاده شــود.
در ّ
نتیجهگیری
خانــواده مقدستريــن نهــاد از ديــدگاه اســام اســت .ازدواج پيونــدی مقــدس و ضروري اســت

کــه داراي كاركردهــاي متعــدد فــردي و اجتماعــي اســت .اســام بــا طــاق ســخت مخالــف
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بــوده و در کالم معصــوم از آن بهعنــوان مبغوضتریــن حــال خداونــد نــام بــرده شــده اســت.
مطابــق آنچــه در ایــن پژوهــش نشــان داده شــد ،در گفتمــان رضــوی راهکارهــای گوناگونــی

جهــت پیشــگیری از طــاق و اســتحکام بنیــان خانــواده بیــان گردیــده اســت .همچنیــن در

جهــت رفــع اختالفهــای احتمالــی راهکارهایــی ارائــه شــده کــه زوجیــن میتواننــد بــا

کاربســت آنهــا در زندگــی مشــترک ،بــرای تشــیید و اســتحکام بنیانهــای زندگــی مشــترک
خــود گامهــای اســتواری را بردارنــد .يكــي از راهكارهايــي كــه ديــن اســام بــرای جلوگيــري از

طــاق و فروپاشــي خانــواده مطــرح ميكنــد ،حكميــت يــا داوري اســت کــه در قانــون جدیــد
حمایــت از خانــواده نمــود یافتــه اســت و میتوانــد مشــکالت پیشآمــده را پیــش از مراجعــه

بــه قانــون حــل کنــد .قانونگــذار در آییننامــه جدیــد قانــون حمایــت خانــواده بایــد بــا تکیــه
بــر قــرآن و کالم معصومیــن (علیهمالســام) بــا تفصیــل بیشــتری دربــارۀ مقــررات مربــوط
بــه داوری ،نحــوۀ انتخــاب داوران ،شــرایط داوران ،گزینــش داوران از طریــق مرجــع ذیصــاح،

لــزوم برگــزاری دورههــای آموزشــی بــرای داوران ،داوری معاضدتــی و نظــارت بــر رفتــار داوران،
بــه تبییــن ایــن نهــاد بپــردازد .تبییــن مدقانــه و کاربســت صحیــح نهــاد داوری در دعــاوی

خانوادگــی ،از فروپاشــی بنیــان خانــواده بــر اثــر ســوءِتفاهمهای احتمالــی کاســته و در برخــی
از مــوارد موجبــات اســتحکام آن را فراهــم مـیآورد.
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