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چکیده
امروزه ازهمگسیختگی نهاد خانواده از مهمترین عوامل بروز آسیبهای اجتماعی در ایران
به شمار میرود .بهگونهای كه عالوه بر اینكه ازهمگسیختگی نهاد خانواده ،خود بهعنوان یك
آسیب اجتماعی بروز كرده است .طالق ی

پدیدهی اجتماعى است ككه عوامكل متعكدد در

وقوع آن دخیل است ازجمله این عوامكل مكیتكوان بكه نداشكتن تفكاهم اخالقكی ،عكدم تمككین،
بیكاری ،مشكالت مالی و اقتصادی ،اعتیاد و ...نام برد .برای كاهش و پیشكگیری از ایكن آسكیب
اجتماعی ،فقه اسالمی راهكارهایی پیشبینی كرده از قبیل :پند و انكدرز زن ،قهكر و جكدا ككردن
رختخواب خود از همسر و ترک خانه از سوی شوهر كه هركدام بهنوبه خود در محككم ككردن
پیوند خانوادگی تأثیرگذار است؛ همچنین در صورت ترس از اختالف بین زن و شكوهر ،حكاكم
شرع میتواند داورانی از خانواده زن و شوهر تعیین مىكند تا میان آنان داور ككرده و ككار را
به آشتى و سازش یا جدایى و طالق پایان دهند .هدف از انجام این پكژوهش اراهكه راهكارهكایی
از فقه اسالمی جهت كاهش و پیشگیری از معضل بزرگ طالق بكوده اسكت .روش ایكن تحقیك
تحلیلی -توصیفی ،با ابزار گردآوری اطالعات كتابخانهای و نرمافزارهای علوم اسالمی است.
واژههای كلیدی :طالق ،راهكارهای فقه اسالمی ،آسیب اجتماعی ،پیشگیری.
* نویسنده مسؤول

shadegan_950@yahoo.com
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مقدمه و بیان مسأله
خداوند متعال بهعنوان پیشزمینه طرح مسأله طكالق مكیفرمایكد ...« :هكن لبكاس لككم و ننكتم
لباس لهن»...؛ (بقره )983/آنها لباس شما هستند و شما لباس آنها ...لباس از ی

سكو انسكان را

از سرما و گرما و خطر برخورد اشیاء به بدن حفظ میكنكد و از سكوی دیگكر عیكوب او را مكی-
پوشاند و از سوی سوم زینتی است برای تن آدمی .این تشبیه كه در آیه فوق آمده اشاره به همكه
این نكات است .دو همسر یكدیگر را از انحرافات حفظ میكننكد ،عیكوب را هكم مكیپوشكانند،
وسیله ی راحت و آرامش یكدیگرنكد و هكر یك

زینكت دیگكری محسكوب مكیشكوند( .مككارم

شیرازی ،9731 ،ج  )252 :9حال اگر مرد ،به هر دلیل ،گمان كرد كه این لبكاس خاصكیت خكود
را از داده است و تصمیم بر طالق دادن زن گرفت ،یعنی تصمیم گرفت از طری آشكار ككردن
عیب زن ،از او دوری گزیند كه همان طالق است؛ خداوند شنوای داناست( .بقره)223/
طالق از جمله پدیدههای اجتماعی است كه وقوع آن نهتنهكا تكأثیرات نكامطلوبی بكه مطلقكین
وارد كرده بلكه تأثیرات حتی ناگوارتری برای فرزندان ،اطرافیان و حتی جامعكه بكه همكراه دارد.
تأثیرات نامطلوب روانی ،اقتصادی ،اجتماعی طالق بر زن و مرد طالق گرفته با مراجعه بكه حتكی
یكی از آنها بهآسانی آشكار میشود .ایكن تكأثیرات ككه بیشكتر متوجكه زنكان در جامعكه ماسكت
زندگی را بر آنها دشوار میكند مشكالت درآمكدی ،اقتصكادی و بكیسكرپناهی عمكدتا متوجكه
زنانی است كه بیشترشان خانهدار بوده و درآمدی نیز ندارنكد ایكن مسكاهل و مسكأله نگهكداری از
فرزندان كه بعد از طالق والدین بیشتر با مادر زندگی میكند مسكاهل دیگكر روانكی و اجتمكاعی
(چون دلتنگی ،یاس و ناامیدی ،بیاعتمادی ،بیمسكوولیتی و انحرافكات اخالقكی) را بكرای زنكان
طالق گرفته به وجود میآورد كه تحملش را برای آنها دشوار میكند( .تایبر)71 :9732 ،
بچههای طالق آیندهای نامشخص و حتی ناگواری را پیش رو خواهند داشت ،چراكه طالق
معموال در سالهای اول ازدواج صورت گرفته و در این سالها بچه از سن كمی برخوردار بوده
و ازاینرو نیازمند مراقبتهای بیشتری میباشند .بچكههكای طكالق از مشككالت متعكددی (چكون
سككرخوردگی ،گوشككهگیككری ،پرخاشككگری ،ناامیككدی و یككاس در زنككدگی و بزهكككاری ،تككرک
تحصیل ،فرار از خانه) رنج میبرند( .والچاک و برنز)982 :9766 ،
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به نظر میرسد اطرافیان خانوادههای از هكم گسسكته بكه وسكیله طكالق و حتكی جامعكه نیكز از
عواقب ناگوار طالق مصون نیستند .چراكه بسیاری از مشكالت فردی مشكالت اجتمكاعی را بكه
همراه دارد و طالق از جمله مواردی است كه هرچنكد در درجكه اول افكراد را تحكت تكأثیر قكرار
میدهد در مرحله بعد جامعه و نزدیكان به فرد را با مساهل روانكی اجتمكاعی و اقتصكادی مواجكه
میكند( .عسگری)792 :9782 ،
اهمیت و ضرورت تحقی از آن جهت كه طالق فاجعهای است كه كانون محبت خانواده را
از هم میپاشد و پدر و مادر را از هم جدا میكند كه این برای آینده خود آنها و مهمتر از آن،
فرزندان بسیار خطرناک است چهبسا كه فرزندان به انحراف ممكن است كشیده شكوند و آینكده
آنها و به تباهی رود.
من به این دلیل این موضوع را انتخاب كردم كه نكهتنهكا خكودم تجربكه بسكیار از ایكن تحقیك
كسب كنم بلكه كسانی هم كه این تحقی را مطالعه میكنند خود را با این پدیده آشنا سازند تكا
در آینده دچار مشكل نشوند و با خواندن این كار به آنها كم

شود تا به خوشبختی برسكند و

با دید باز زندگی آینده خود را شروع كنند.
تحقیقاتی از این قبیل به خواننده كم

میكند تا در مورد آینده خود بیشتر بیندیشكند تكا بكا

مشكالت كمتری مواجه شوند ،با خواندن این تحقی یاد میگیرند كه چگونكه زنكدگی كننكد و
چه برخوردی در زندگی خود با خانواده و فرزندان خود داشته باشند و همسر خود را با دید بكاز
و آگاهی كامل از شرایط او انتخاب نمایند تا با مشكالتی از قبیل طالق مواجه نشكوند .خوانكدن
و مطالعه این تحقی میتواند به خواننده كم

كند تا اگر مشكلی بكرای زنكدگیاش بكه وجكود

آمد این مشكل را با بزرگتران خویش در میان گذارند تا حل مشكل شود و این مشكل معضل
زندگی او نشود تا انسان مجبور به جدایی نباشد.
بنابراین؛ بررسی مسأله ی طالق از دیكدگاههكای گونكاگون مكیتوانكد در ككاهش ایكن بكالی
اجتماعی مكؤثر باشكد و ازایكنرو وجكدان عمكومی جامعكه بكه ویكژه روانشناسكان و حقوقكدانان و
روحانیون جامعه همواره از وقوع طالق ناراحت بوده و به فككر راهحلكی بكرای جلكوگیری از آن
است.
اهداف این تحقی میتوان اینگونه بیان كرد:
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 با مطالعه این تحقی بتوانند به زندگی مشترک خود ادامه دهند و به خاطر مساهل كوچو بیهوده كانون گرم خانواده را از هم نپاشند و به فكر فرزندان خود و آینده آنها باشند و باعث
آوارگی و انحراف آنها نشوند.
 هدف دیگر از انجام این تحقی بررسی عواملی است كه باعث به وجود آمدن جكدایی درخانوادهها میشود كه خواننده میتواند با مطالعكه آن هكا بكا ایكن مسكاهل آشكنا شكده و بكا كمك
راهكارهای اراههشده از این امر جلوگیری كنند.
 هدف كلكی ایكن پكژوهش بررسكی عوامكل اجتمكاعی و اقتصكادی مكوثر بكر طكالق و اراهكهراهكارهایی از فقه اسالمی جهت پیشگیری از وقوع آن است.
مبانی نظری
طالق ازجمله پدیدههای اجتماعی است كه ازدیدگاه نظكری واحكدی قابكلبررسكی و تبیكین
نیست .لذا ،به منظور بررسی عوامل مؤثر بر میزان گرایش به طالق ،در این تحقیك از تلفیك سكه
دیدگاه نظری ،یعنی نظریههای نظامها ،نقشها و آسیب اجتماعی یكا انحرافكات اجتمكاعی بكرای
تعیین منزلت اجتماعی استفادهشده است.

نظریه نظامها :این نظریه ،خانواده را چیزی بیش از مجموعه اجزایش میانگكارد .خكانواده
را شامل افراد عضو آن ،شخصیتها و ویژگیهایشان و روابط بین آنها میدانكد .هكمچنكین ،بكر
وابستگی متقابل و روابط متقابل در ساختار خانواده تأكید میكند و بكه بررسكی و ككنش متقابكل
آن با ابر نظامهای بیرون از محدودهاش همچون محله و مدرسكه مكیپكردازد (والچكاک و برنكز،
 )75 :9766هر تغییری كه بر یكی از اعضاء یا خرده نظامها تأثیر داشته باشد ،در كل خانواده اثر
میگذارد .كاركرد نظام به تفهیم و تفاهم میان اعضایش بستگی دارد این تفهیم و تفاهم اشككال
گوناگونی به خود میگیرد ،از آزاد و راحت بودن گرفته تا پیامهای متناقض و استعارههایی ككه
اعضای مخاطب در خانواده شاید به راحتی آنها را درک نكنند( .والچاک و برنكز-76 :9766 ،
)75
نظریه نقشها :یكی دیگر از نظریههای جامعهشناسی كه در باب خانواده وجكود دارد ككه
میتوان از آن در مسألهی طالق استفاده كرد ،نظریه نقشها میباشد كه بكه نظریه ككنش متقابكل
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نمادی و به ویژه تعاملگرایی كنش متقابل نمادی بسیار نزدی
ی

اسكت .ایكن نظریكه جهكان را بكه

صحنه نمایش تشبیه میكنكد و هكر ككد در آن نقشكی را بكه عهكده دارد و از او انتظكاراتی

میرود و باید آن نقش را ایفا كند .نظریه نقشها دنیای اجتمكاعی را شكبكهای از موقعیكتهكا یكا
منزلتهایی میداند كه به صورتهای گونكاگون بكه هكم ربكط دارنكد و در آن افكراد بكه اجكرای
نقشها میپردازند .بكرای هكر موقعیكت و همچنكین بكرای گكروههكا و طبقكات ،انكواع گونكاگون
انتظارات را در مورد چگونگی رفتار متصدیان مكیتكوان تشكخیص داد .ازایكنرو ،متفككران ایكن
نظریه بر این باورند كه سازمان اجتماعی درنهایت مركب از شبكههای گوناگونی از منزلتهكا و
انتظارات است( .ترنر)222 -291 :9781 ،
نظریههای آسیبشناسی یا انحرافات اجتماعی :در میان نظریكههكای آسكیبشناسكی
طالق ،باید به نظر شهید مطهری نیز به عنوان ی

اندیشمند اسالمی توجكه نمكود .ایشكان عوامكل

زیر را در طالق مؤثر میداند :به سستی روابط و پیوندها در جوامع غربی و صنعتی اشكاره دارد و
اینكه لذتجویی و عدم تحمل ناسازگاریها از سوی زوجین عوامل رشد روزافكزون طكالق در
جوامع غربی است و در ایران هم در جایی كه آداب و رسوم جدیكد غربكی نفكور ككرده اسكت،
آمار طالق نیز افزایشیافته و در این مورد محیط اجتماعی و فضكای حكاكم بكر جوامكع غربكی را
عامل اصلی رشد خودخواهی و فردگرایی در جوامع میداند( .مطهری)271-277 :9736 ،
آمار بسیاری از كشورها از جمله كشورمان ایران نشان میدهد كه طالق در میان شهرنشكینان
بیش تر از روستاییان است .میزان طالق ،به ویژه در نواحی صنعتی و كارگری بكه دلیكل گسكیخته
شدن پیوندها و سنت ها وحشتناک است .به عكد ،اهتالف میان زن و شوهر در جوامع روستایی
پاکدل به ندرت منجر به طالق میشود .علت این مسأله را باید در خصوصكیات جوامكع شكهری
جست وجوی كرد .یكی از خصوصیات جوامع شهری تغییرات سریع اجتمكاعی و فرهنگكی ایكن
جوامع است( .فرجاد )969 :9733 ،بنابراین به نظر میرسد كه شهرنشكینان بكرخالف روسكتاییان،
به سنت ها پایبند نیستند ،توجه زیادی به مد و رسوم زودگذر ،زنكدگی شكهری را متزلكزل ككرده
است .در زندگی شهری ،هنجارها و شككل هكا بكه سكرعت تغییكر مكی كنكد .در چنكین جامعكه ای،
تغییرات در سازمانها و نهادهای اجتماعی به سرعت صورت میگیرد.
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این واقعیت كه میزان طالق در جوامكع نكوین امكروزی بسكیار بكاالتر از دوران پیشكین اسكت،
بیشتر از جامعه و ارزشهای متغیر آن سرچشمه میگیرد تا از گسكیختگی و تبكاهی خكانواده بكه
عنوان ی

نهكاد اجتمكاعی ،زنكدگی شكهری و تحكرک جغرافیكایی آن ،از طریك كاسكتن انكواع

كاركردهایی كه خانواده در گذشته عهدهدار بكود ،مهكمتكرین تكأثیر را برنهكاد خكانواده گذاشكته
است( .كوهن )977 :9732 ،بسیاری را عقیده بر این است كه جامعه جدیكد شكهری و صكنعتی از
نظر ساختاری طالق زاست و در چنین جامعه ای ،تحرک جغرافیایی به اوج خود می رسد ،ثبكات
روابط رو به كاستی میگذارد و ارتباطات انسانی آسیبپذیر میشود .در نتیجه صنعت جدیكد -
فینفسه  -سستی خانواده را موجب میشود( .ساروخانی)52 :9736 ،
بنابراین ،رابطه رفتار و عقاید خكانواده منشكأ ارزشهكای اساسكی فكرد در رابطككه بككا ازدواج،
اصول اخالقی توجه نداشتن به سود و لذت گرایی فرد در ارتباطات خویش ،وضع مادی از نظكر
وضع درآمد و رفاه ،شبكه روابكط اجتمكاعی و وجكود افكرادی سكالم یكا ناسكالم در ایكن شكبكه و
چگونگی گزینش همسر در موارد ركرشده در مدل بر راههای مؤثر پنداشته شدهاند.
روش تحقیق
شیوه بهكاررفته در این پژوهش ،روش كاربردی -توصكیفی از طریك مطالعكات كتابخانكهای
میباشد .در این پژوهش كتب و مقاالتی كه به عوامل و راهكارهكای پیشكگیری طكالق بكهطكور
كامكل موردبررسكی قككرار گرفككت و اطالعككات الزم جهككت بررسككی موضككوع مككوردنظر از آنهككا
استخراج شد .ابزارهای جمعآوری اطالعات در این پژوهش عبكارتانكد از :كتكب و مقكاالت و
پایاننامههای نوشتهشده در زمینه طالق و همچنین استفاده نرمافزارهكای جكامع علكوم اسكالمی و
روانشناسی جمعآوریشده است.
معنای لغوی و علمی طالق
طالق در لغكت ،بكه معنكای رهكا ككردن و آزاد ككردن اسكت( .تبریكزی ،ج  )9758 :7راغكب
اصفهانی در كتاب مفردات خویش نوشته است« :نصل الطالق :التخلیه من الوثاق» یعنی نداشكتن
عهد و پیمانی( .راغب اصفهانی )527 :9192 ،در لغتنامه دهخدا نیز «طَل » به معنكی رهكا شكدن
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زن از عقد نكاح میباشد( .دهخدا )721 :9782 ،مفهوم طالق از دیدگاه «لسان العرب» طكالق را
به معنای «ترک كردن ،رها شدن ،فرستادن و جدایی» مطرح كرده است( .ابن منظور ،9191 ،ج
 )226 :92شكمد العلككوم نیككز طكالق را بككه معنككای «جككدایی زن از شكوهرش» بیككان نمككوده اسككت.
(حمیر  ،ج .)282 :3
طالق از نظر علمی به «ازالة قیدالنكاح بصیغة مخصوصة» تعریف شده اسكت؛ یعنكی گسسكتن
پیوند ازدواج با لفظی مخصوص اسكت( .طكاهر  ،9198 ،ج )213 :7و نیزگفتكه شكده اسكت ككه
طالق ،انحالل رابطه همسری در ازدواج داهمی را كه بعد از آن از نظر رعایت حقوق و تكالیف
مربوط به زناشویی مسوولیتی برای دو همسر نخواهد بود ،طالق میگویند( .حسینی بهشتی ،بكی-
تا )722 :بنابراین ،می توان گفت طالق نوعی گسست و جدایی و اخالل در بنیكان هكای اساسكی
خانواده است كه منجر به جدایی همیشگی میشود.
مروری بر پیشینه برخی پژوهشهای داخلی و خارجی
پژوهشگران متعددی در داخل و خارج كشور ،به بررسی مسأله طالق پرداختكه و بكه علكل و
ریشه ها و به ویژه پیامدها و عوارض فردی ،خانوادگی و اجتماعی آن توجكه ككرده انكد؛ امكا در
زمینه اراهه راهكار جهت درمان و عالج آن كم كار یا بی توجكه بكوده انكد .بكا آنككه درگذشكته
زندگی بشر ،تالشهای فكری و قانونی برای جلوگیری از طالق ،هرگز بهانكدازه امكروز نبكود و
مانند امروز درباره علل پیدایش و افزایش و راههای جلوگیری از طالق به فكر نبودند ،اما طالق
در گذشته بسیار كمتكر از امكروز بكود .علكت افكزایش طكالق در دنیكای امكروز وضكعیت زنكدگی
اجتماعی و روابط و اخالق انسكان مكدرن اسكت ككه علكل طكالق و گسسكت خكانواده را فزونكی
بخشیده است (گیدنز)123 :9737 ،
به گفته شهید مطهری پیشقكراوالن قكرن مكا ،روزبكهروز عوامكل اجتمكاعی طكالق و انحكالل
كانون خانوادگی را افزایش میدهند و با یكدیگر در ایكن راه مسكابقه مكیدهنكد و آنگكاه فریكاد
میكشند كه چرا طالق این قدر زیاد است؟ اینها از طرفی عوامل طالق را افزایش مكیدهنكد و
از طرف دیگر میخواهند با قیدوبند كانون جلو آن را بگیرنكد( .مطهكری )277 :9736،ازایكنرو
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شناخت علل و عوامكل طكالق مكیتوانكد در برنامكهریكزی جهكت مشكاورههكای قبكل از ازدواج و
پیشگیر از طالق به كار گرفته شود.
در ایران و جهان پژوهشهای زیادی در مورد علل بروز طالق انجامشده كه به چنكد نمونكه
اشاره میشود:
گلشن دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه تهران در پایاننامه خود ،با عنوان «بررسی طالق و
عوامل اجتماعی و جمعیتشناسی مؤثر بر آن در سالهای  61-32در شهرستان خوی» بكه ایكن
نتیجه رسیده است كه عواملی چون شهرنشینی ،صنعتی شدن ،اشكتغال زن و وجكود بیككاری در
جامعه ،بهعنوان شاخصهایی كه از ساخت اجتماعی نشأت میگیرند ،از عوامل مؤثر بر وقكوع
طالق بوده است( .گلشن)58 :9732 ،
خلیلی با موضوع بررسی علل طالق در استان یزد از دیدگاه قضات و سكردفتران ازدواج و
طالق ،نتیجه میگیرد 19/7 ،درصد از پاسخگویان ،اعتیاد را عامل طالق در استان یزد میدانند
ونیز عوامل دیگری مانند گسترش شهرنشینی ،اختالف طبقاتی ،دخالتهای بیمكورد دیگكران،
دوستان ناباب ،ازدواج اجباری ،تعدد زوجات ،رسیدن به ثروتهای ناگهكانی آقایكان و فقكر و
بیكاری است (خلیلی.)61 :9736 ،
مختاری با عنوان «بررسی علل طالق در استان یزد در سالهكای  9733تكا  »9731بكا جامعكه
آماری  592مورد از طالقهای ثبتشده و درنهایت ،عواملی چون بیتفكاوتی زوجكین بكهویكژه
مرد نسبت به زندگی ،اختالف فرهنگی و طبقكاتی ،ضكعف شخصكیتی ،فسكاد اخالقكی ،ضكعف
مدیریت در خانواده ،دخالت بی مورد فامیل واطرافیكان ،عكدم صكداقت خكانواده همسكر ،عكدم
توجه زوجین به اهداف و فلسفه ازدواج ،دوستان ناباب ،اعتیاد و سكوءنن را عوامكل طكالق در
این استان میداند( .مختاری)15 :9731 ،
تحقی دیگر با عنوان «بررسى وضعیت و عوامل مرتبط با طالق از دیدگاه زوجین مطلقه
شهرستان گناباد در سالهای  »9783-9788توسط مشكى و همكاران انجامشده اسكت .در ایكن
پژوهش كه بهصورت مقطعى و با روش نمونهگیری سرشمار انجامگرفته تعكداد  89زن و 12
مرد مطلقه مورد بررسی قكرار گرفتنكد .نتكایج ایكن پكژوهش نشكان داد :ازنظكر عوامكل مختلكف
اجتماعى ،اقتصاد  ،فرهنگى و فرد بیشترین عوامل مرتبط با طالق ،شناخت ناككافى همسكر،
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عدم تفاهم ،دخالت بی جهت فامیكل و دیگكران در زنكدگى ،بیككار  ،اجبكار بكودن ازدواج،
كمبود مهارتهای زندگى ،اعتیاد ،سن پایین ازدواج ،شهرنشینى ،بیماریهای جسمى یا روانى
همسر ،كمبود مهارتهای جنسى و ارتباطى در ازدواج بوده است( .مشكی و همككاران:9712 ،
)55
ساموهل لینگ ( )9717در پژوهشی ضكمن بیكان تحكول خكانواده و توضكیا میكزان طكالق در
جوامع امروزی ،اختالف فرهنگی ،ناسكازگاریهكای جنسكی ،كشكمكشهكای مكالی ،اختالفكات
اخالقی ،احساس نارضایتی ،تقصكیر ،نكاراحتی و كشكمكشهكا و ناسكازگاریهكای داخلكی را بكه
عنوان عوامل مؤثر بر طالق بیان میكند.
در پژوهشى دیگر توسط گایر كه بر رو  122مسلمان مطلقه در آمریكا شمالى انجام شد
نتایج زیر به دست آمد :باالترین مقدار پاسخدهندهها در گروه سنى  22تكا  12سكال بودنكد و در
 2-5سال اول ازدواج بسر میبردند .در اكثر موقعیتها زنان متقاضى طالق بودند ،دالیل طكالق
به ترتیب اهمیت عبارت بودند از :ناسكازگار  ،خشكونت عكاطفى ،كالمكى ،فیزیككى و جنسكى،
سوءاستفاده مالى ،دخالت خانواده و خیانت است( .هنریان و یونسى)71 :9712 ،
چارچوب نظری
با بررسی این تحقیقات به این نتیجه میرسیم كه طالق پیچیدهتر از آن است كه بتوان علكت
آن را به چند مورد نسبت داده چراكه مثال ممكن اسكت وجكود بسكیاری از مكوارد بكاال در یك
خانواده منجر به طالق زوجین از یككدیگر نگكردد .درحكالیككه وجكود یككی از ایكن مكوارد در
خانوادهای سبب طالق و گسست خانواده را فراهم كند .ازاینرو شدت و ضعف ایكن مكوارد در
تأثیرگذاری بر طالق از ی

جامعه به جامعه دیگر متفاوت خواهد بود .با این حال با مروری بكر

این عوامل به نظر میرسد ككه مجموعكهای از عوامكل اجتمكاعی ،فرهنگكی ،اقتصكادی ،زیسكتی،
جسمانی و حقوقی سیاسی بكر وقكوع طكالق تكأثیر دارنكد؛ و مكیتكوان نتیجكه گرفكت ككه طكالق
پدیده ای كامال اجتماعی است .ازاین رو هرگز نه با ی

عامل پدید می آید و نه با ی

عامكل از

بین می رود .برخی از عناصری را كه ممكن است به طور بالقوه طالق زا باشكند؛ امكا هرگكز آنكان
نمی توانند به تنهایی جدایی را موجب شوند و باید عوامل یا عناصری دیگر با این پدیكده بیكامیزد
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تا از آن جدایی برخیزد؛ بنابراین ،ریشه یكابی و شكناخت مسكاهل و مشككالت خكانوادگی و اراهكه
راهكارهایی در جهت پیشگیری و حل آنها میتواند نقش مؤثری در اسكتحكام و تقویكت نهكاد
خانواده داشته باشد كه این امر به نوبه خود میتوانكد از بكروز بسكیاری از آسكیبهكای اجتمكاعی
جلوگیری كند.
راهکارهای فقه اسالمی در كاهش و پیشگیری از طالق
از دیدگاه قرآن كریم ،ازدواج بكر پایكههكای مكودت و رحمكت اسكتوار اسكت و هكدف از
ازدواج آرامش زوجین است و بكرای پیشكگیری از وقكوع طكالق در تعكالیم اسكالم راهكارهكای
متعدد و گوناگونی اراههشده است؛ پد طبیعی است كه اسالم از هر عامل و نهادی كه موجب
انصراف از طالق باشد ،استفاده كند؛ بنابراین ،اسالم قوانین و مكوانعی را بكرای طكالق قكرار داده
است كه طبعا موجب تأخیر طالق و انصراف زن وشوهر از طالق میگردد؛ به شرح ریل است:
 -9روش حل اختالف در موارد نشوز ،بهعنوان یكی از عوامل اصلی وقوع طالق
معنای لغوی و علمی نشوز
نشوز در لغت به معنای ناسازگاری زن در مساهل خانوادگی و یكی از اصطالحاتی است ككه
در فرهنككگ اسككالمی جایگككاه ویككژهای دارد .ابككن منظككور در لسككان العككرب مككینویسككد :در بككاب
اختالفات خانوادگی اگر زن نافرمانی كند او را «ناشزه» میگویند و اگر مرد نافرمانی كنكد او را
«ناشز» گویند؛ و اگر هكر دو در برابكر یككدیگر نافرمكانی كننكد ،آن را «شكقاق» مكینامنكد( .ابكن
منظككور ،9191،ج  )193 :5طریحككی در مجمككع البحككرین مككینویسككد« :و المككرنه تنشككز نشككوزا نی
استعصت علی زوجها و نبغضته؛ زن را هنگامی ناشزه مینامنكد ككه در برابكر شكوهر بكه نافرمكانی
بپردازد و نسبت به او بغض و كینه در دل داشته باشد»( .طریحكى ،9196 ،ج  )78 :1در اصكطالح
شریعت ،تخلف هر ی

از زوجین نسبت به ونایف محوله كه از سكو شكارع تعیكین گردیكده،

موجب نشوز و عصیان و نافرمانى است؛ (عاملى ،شهید اول)983 :9192 ،
امام خمینی (ره) در تعریف نشوز مینویسكد« :نشكوز» در زوجكه ،خكروج او از اطاعكت شكوهر
است كه بر زن واجب مىشود ،از اینكه خود را تمكین نكند و چیزهایى را كه تنفكرآور اسكت و
ضدیّت با تمتع و لذت بردن از او دارد از خود برطرف نكند بلكه ترک نظافت و آرایكش خكود
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بااینكه شوهر آنها را مىخواهد و نشوز از طرف شوهر به اینكه بر زن تعكدّ كنكد و بكه حقكوق
واجب او قیام نكند؛ پد اگر نشوز از شوهر به سبب جلوگیر حقوقش از تقسیم همخكوابگی و
نفقه و مانند اینها آشككار شكود( .خمینكى ،9125 ،ج .)515 :7در كتكابهكای حقكوقى ناشكز بكه
مرد گویند كه حقوق ناشى از نكاح را كه برا زوجه حاصكل گردیكده ادا ننمایكد( ،طكاهر ،
 ،9198ج.)253 :7
نشوز و تخلف زوجین در قرآن
عمدهترین آیاتى كه مورد استناد فقها در ایكن زمینكه قرارگرفتكه و تصكریا دارد آیكات  71و
 928سوره نساء است .در آیه  928سوره مباركه نساء میخكوانیم« :وَ اِنْ امكرنٌ خافَكتم مِكنْ بَعلِهكا
نُشُوزا اَوم اِعراضا فَال جناحَ عَلَیمهِما اَن یُصملِحا»...؛ هرگاه زنى در اثر طغیان و نافرمكانى شكوهر و یكا
بىرغبتى و اعراض او را نسبت به خود احساس نمود ،مانعى ندارد كه طرفین بین خود نسبت بكه
پارها از حقوق صلا برقرار نمایند و به خاطر مصالا خانواده و رجحان آن بر مصالا شخصكى
از بر آشفتن و بر هم زدن كانون خانه جلوگیر نمایند كه حاكمیت اصل صلا بر فضكا خانكه
افضل و بهتر است .اگرچه در اینگونه موارد بخل نفد و حبّرات و مصكالا شخصكیّه مكانع از
نگرش صحیا نسبت به مصالا خانواده مىشود و شما ا بندگان ح اگر در مرامتان احسكان و
گذشت و تقو را پایه عمل و رفتار خویش قرار دهید ،پد خدا مهربان  -كار شكما را بكدون
پاداش نمىگذارد و  -ازآنچه انجام مىدهید آگاه است.
دیدگاه فقهاء درزمینه نشوز زن یا ونیفه شوهر هنگام نشوز همسر
در این زمینه برخی از فقها ازجمله عالمه حلی و صاحب جواهر معتقدند ككه شكوهر در قكدم
اول ،زن را نصیحت كند و اگر مؤثر واقع نشد ،در مرتبه دوم در بسكتر بایكد از او هجكرت كنكد،
یعنی رختخواب خود را جدا سازد و در مرحله سكوم او را( ،طبك مجوزهكای شكرع) تنبیكه بكدنی
نماید؛ لیكن با شرایط خاصی ،مانند اینكه خون جاری نشود و موضع ضرب سیاه و كبود نشود.
ولی صاحب جواهر حواهج شوهر را به استمتاع جنسی منحصر كرده و از نظر او نشكوز زن فقكط
در این مورد قابلتوجه است( .نجفی ،9121 ،ج )229 :79
شیخ بهایی در جامع عباسی آورده است كه هرگاه نشانههكای «نشكوز» از زن نكاهر شكد ،بكر
زوج است كه اول او را پند و اندرز دهد؛ سپد اگر برنگشت ،در بستر خواب از او كنارهگیری
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كند؛ به این معنا كه در بستر به او پشت كند یا اینكه رختخوابش را از او جدا سكازد؛ امكا در ایكن
صورت (ناهر شدن عالهم نشوز) زدن او جایز نیست؛ چون زوج در صورتی میتواند همسكرش
را تنبیه نماید كه نشوزش تحق پیداكرده و زوجه از ح شوهر امتناع كرده باشكد .كیفیكت زدن
هم باید طوری باشد كه امید برگشتن زوجه به صالح و اصالح باشد .ضرب و تنبیه نبایكد باعكث
شكستن استخوان و مجروح شدن جسم شود و اگر چیزی از زوجه توسط زدن تلف شكود؛ زوج
ضامن آن خواهد بود( .عاملی و ساوجی)619 :9121 ،
بیشتر مفسران ابتدا معنای لغوی نشوز را كه زورگویی ،نافرمكانی و تكبكر پیشكگی مكیباشكد،
ركر كرده اند ،سپد آن را با عباراتی مانند بغض شوهر و تكبكر بكر او ،عكدم تمككین و كراهكت
داشتن معنا كردهاند .همه مفسران در بیان مراحل سهگانه مقابله بكا نشكوز ،وعكظ ،پنكد و انكدرز و
هجر را (به نقل از روایات) به معنای ترک جماع یا ترک بستر یا هر دو ،پشت كردن در بسكتر و
نیز ترک كالم دانستهاند.
به نظر میرسد كه ضرب در «واضربوهن» را باید بیشكتر موردبررسكی قكرار داد؛ زیكرا پیكامبر
اكرم (ص) فرموده اند« :آیا جای تعجب نیست كه كسی همسرش را بزنكد و آنگكاه بكا او دسكت
به گردن شود و آیا حیا نمیكند یكی از شما كه زنش را مانند غكالم بزنكد و در پایكان روز بكا او
همبستر شود»( .آلوسی ،9195 ،ج  )21 :7ابن عربی در قرن هفتم (ق) از قول عطا بیان مكیكنكد:
«زنان را نزنید ،بلكه بر آنها غضب كنید .او این رنی را برخاسته از اجتهاد عطكا مكیدانكد»( .ابكن
عربی ،9128 ،ج  )195 :9وی ضرب را در این آیه به معنای ترک خانكه از سكوی شكوهر آورده
تا زن ناسازگار به خود آمده و سازگاری پیشه كند .او در تأیید ایكن نظكر سكیره عملكی پیكامبر را
ركر می كند ،مبنی بر اینكه پیامبر در اخكتالف میكان خكود و همسكرانش معمكوال خانكه را تكرک
می كرد؛ حتی در موردی كه همسران او از او یك
حضرت ناراحت شد و حدود ی

زنكدگی مرفكه و اشكرافی طلكب داشكتند ،آن

ماه خانه را تكرک ككرد و پكدازآن ،آنهكا را میكان زنكدگی

معمولی همراه با قناعت و به دور از اشرافی گكری و طكالق مخیكر سكاخت و هكی گكاه آنهكا را
كت

نزد( .احمد ابكو سكلیمان )25 :9122 ،بنكابراین «اضكربوهن» در اینجكا ممككن اسكت قهكر و

جدایی و بیاعتنایی باشد؛ زیرا یكی از معانی ضرب ،جدایی و افتراق است .معنی دیگكر ضكرب
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اعراض كردن و صرفنظر كردن است؛ مثال در مورد سخن دور از منط میگوینكد« :فاضكربوه
علی الجدار» یعنی آن را به دیوار بزنید كه كنایه از اعراض و ترتیب اثر ندادن است.
راه حل های نشوز زن
زنى كه در برابر شوهر به نشوز رو آورده ،گرفتار نكوعى جهالكت شكده اسكت .جهالكت را
نبایكد بككا جهالككت (ماننككد زدن) پاسككخ داد .مهككم ایككن اسككت كككه اشخاصككى كككه بككه جهالككت رو
آورده اند ،اصالح بشوند و راه اصالح این نیست كه جهالكت را بكا جهالكت پاسكخ دهكیم .چنكین
رویهای هم برا زندگى خانوادگى مضر است و هم برا زنكدگى اجتمكاعى .شكیرینى زنكدگى
خانوادگى و اجتماعى ،در تجارب است نه تدافع .جهالت را با جهالت پاسخ دادن ،تدافع اسكت؛
اما پاسخ جهالت با وعظ و ارشاد و حداقل قهر  -كه همان بكیاعتنكایی در بسكتر خكواب اسكت -
زمینهساز تجارب است و امید میرود كه با به كار گرفتن اینگونه تاكتی

هكا بكار دیگكر پیونكد

الفت و وحدت ،استحكام یابد و دفع و گریز و نفرت ،از كانون خانواده رخت بربندد( .بهشكتی،
.)991 :9733
بنابراین ،زندگی باید برمبنای اند و الفت ،مهر و مرحمكت ویكژه میكان زن و شكوهر اسكتوار
باشد .به خطر افتادن این مسأله و عدم حل این مشكل ،ضایعات فراوانكی را بكر خكانواده تحمیكل
میكند .در روانشناسی امروز نیز این مسأله موردتوجه اكید واقع شد ،چنانكه در پژوهشی آمده
است :اختالفات خانوادگی از علل مهم اقدام به خودكشی در میان زنكان اسكت( .تقكوی:9712 ،
 )981راههای مختلفی بهعنوان حل معضل نشوز زن اراههشده است؛ ولی همچنان این سؤال باقی
است كه راه حل اساسی نشكوز زن چیسكت؟ فكیض كاشكانی در بكاب نشكوز زن و تأدیكب او ایكن
حدیث را نقل میكند« :الضرب بالسواک؛ شوهر میتواند زن خود را با چوب مسكواک بزنكد و
از این راه خشم خود نسبت به رفتار نامناسكب او را ابكراز بكدارد»( .كاشكانی ،9195 ،ج - 277 :2
 )271همچنین زمخشری در تفسیر كشاف ریكل آیكه  77نسكاء در بكاب ضكرب مكینویسكد« :ثكم
بالضرب إن لم ینجع فیهن الوعظ و الهجران؛ وقتیكه پند و انكدرز و نیكز كنكارهگیكری از زن در
وقت خواب و رختخواب تأثیرگذار نبود ،او را بزنید» .زمخشری مراد از ضرب را بهطكور مطلك
میداند و توضیا نمیدهد كه تا چه حدی میتوان ،زن ناشزه را زد .وی در ادامه از قكول پیكامبر
اكرم (ص) حدیثی را نقل میكند كه آن حضرت فرمكود« :علك سكوط

حیكث یكراه اهلك

»؛
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یعنی شالق خود را جایی آویزان كن كه در چشمانداز اهل خانكهات باشكد( .زمخشكری،9123 ،
ج )523 :9
سیوطی ریل آیه مذكور در باب ضرب یادآور میشود :منظور از «واضربوهن» عبارت اسكت
از« :ضربا غیر مبرح ان لم یرجعن بالهجران»؛ اگر از راه كنارهگیری در وقكت خكواب ،دسكت از
نشوز نكشید ،او را بزنید بهگونهای كه زخمی و كبود نشود( .سیوطی)83 :9196 ،
به نظر میرسد كه كلمه ضرب در آیات قرآنی از (محكمكات) نیسكت ،بلككه از متشكابهات
است .به همین دلیل واژه (ضرب) كاربرد و معانی گوناگونی در آیات قرآنی دارد كه در بیشكتر
موارد معنا و مفهومی غیر از زدن به كار رفتهاند .لذا نمیتوان كلمه ضرب را در همهجا به معنای
زدن دانست و شاید نزدی

تكرین مفهكوم همكان اسكت شكوهر مكیتوانكد زن خكود را بكا چكوب

مسواک بزند كه تنها برای ابراز خشم خود نسبت به رفتار نامناسكب همسكر بكدارد و هكی ضكرر
بدنی برای زن ندارد .در باب رفع نشوز زن راهكارهای معنوی و مادی فراوانكی از سكوی فقهكا و
مفسران پیشنهادشده است كه هركدام بهنوبه خود در محكم كردن پیوند خكانوادگی تأثیرگكذار
است؛ ازجمله:
 دعوت به مدارا با همسر:امیر مؤمنان علی (ع) به پسرش محمد حنفیه راجع به چگونگی برخورد با همسر بهویژه هنگام
مخالفككت و نشككوز او فرمككود« :فَ كدَارِهَا عَلَككى كُ كلٍ حَككالْ وَ نَحمسِ كنِ الص كحمبَةَ لَهَككا لِیَصم كفُوَ عَیمشُ ك

َ؛

درهرصورت ،ولو در وضعیت نشوز او ،با او مدارا كن و با او نیكو برخورد ككن ككه زنكدگی از
این راه خوش میگذرد»( .حر عاملى ،9121 ،ج  )96 :22و یا در سكخنی دیگكر از امكام علكی

(ع)

آن است كه هر كد بر اخالق زن بداخالق ،شكیبایی ورزد و مزد این كار را از خكدا بخواهكد،
خداوند ،ثواب سپاس گذاران را به او عطا میكند (صدوق ،9121 ،ج.)96 :1
 نگهداری تازیانه در خانه:مفسر معروف ،زمخشری در كشاف نقل میكند كه پیامبر (ص) فرموده اند« :علك سكوط
حیث یراه اهل

؛ یعنی تازیانه خكود را در منكزل درجكایی بگكذار ككه اهكل خانكه آن را ببیننكد».

(زمخشری ،9123 ،ج  )523 :9نگهداری تازیانه در خانه مسكأله ای روانشكناختی اسكت .از ایكن
حدیث به دست میآید كه شوهر باید از مؤلفههای روانشناختی پیشگیرانه هم استفاده كند و به
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نظر می رسد كه زن ناشزه وقتی از تازیانه شوهر و محل نگهداری آن باخبر باشد ،كمتر بكه فككر
نشوز و نافرمانی می افتد .در این حدیث اهل خانكه ،بكه همسكر منحصكر نیسكت ،بلككه فرزنكدان و
غالمان و كنیزان را نیز شامل است و حدیث امام علكی (ع) ،بكه پسكرش ككه در بكاال نقكل ككردیم
موجب تخصیص آن است؛ پیامبر اكرم (ص) فرمود« :من ضرب امرهته من غیر رنب فانا خصمه؛
كسی كه بدون دلیل همسر خود را بزند ،من بر او دشمنی خواهم ورزید» (دیلمكی ،بكیتكا)219 :
در اینجا مسأله زدن بهموقع و بهجا مورد تأیید ضكمنی قرارگرفتكه اسكت ،لككن چنكانككه گفتكیم
چگونه زدن بحثی جداست و از خود حدیث چیزی به دست نمكیآیكد .بعكالوه جكدایی ،قهكر و
ترک تكلم نیز نباید از سه روز تجاوز كند (طرابلسى ،9126 ،ج .)279 :2
ضرب (زدن) فقط ضرب بدنی (كرداری) نیسكت؛ زیكرا ضكرب گفتكاری نیكز وجكود دارد و
بسیار بندهتر است« .جراحات السنان لها التیام – و ال یلتكام مكا جكرح اللسكان؛ جراحكتهكایی ككه
توسط نیزه (و شمشیر) در بدن كسی حاصل میشود قابلدرمان هستند ،ولی جراحتهای زبكانی
(جراحتی كه بهوسیله زبان) به كسی وارد میشود (و دل طرف مجروح مكیگكردد) قابكلدرمكان
نیست» (واسطى ،9191،ج  )211 :91بنابراین ،جمله «واضربوهن» به این نكتكه اشكاره دارد ككه از
راه گفتگوی دوستانه و پنكد و انكدرز دادنهكای تهدیكدآمیز و بیكان عاقبكت خطرنكاک دنیكوی و
اخروی ،مادی و معنوی ،میتوان ناسازگاری خانوادگی را برطرف و زن را به صكالح و سكازش
بازآورد.
آنچه كه بیشتر در باب ضرب (زدن) تنبیهی در باب نشوز زن مطكرح اسكت ،نكوع زدن و نیكز
وسیله و ابزار زدن است :بدن سرخ نشود و نهتنها طرف زخمی نگردد ،بلكه از زدن بر پوست او
اثری بهعنوان سرخی و غیره هم نباشد ،بلكه بهوسیله مسواک باشكد .مسكواک در اینجكا مصكداقا
چند احتمال را در بر دارد كه عبارتاند از:
الف) مسواک طب متعارف كلمه منظور است .بدین معنا كه با مسواکزدن میتكوان خشكم
خود را ابراز و زن را توبیخ نمود.
ب) در برخی از مراكز عرب نشین از درخت خاصی كه «مسواک» نامیده مكیشكود ،چكوبی
بهعنوان مسواک باید تهیه كرد و در مورد زدن همسر از آن استفاده نمود و ضرب فقط با چوب
خاص درخت مسواک مجاز است ،نه با هر چیزی كه در عرف مردم عنوان مسواک دارد.
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ج) مسواک ،كنایه است از چوب كوتاه و ناچیز ،نه عصا و غیره.
درهرصورت ،وقتی عنوان مسواک را موردنظر قرار دهیم ،دیگر نمیتوان حدیث «تازیانه را
درجایی بیاویز كه اهل منزل آن را بنگرند» را به عنوان تنبیه و زدن قابلقبكول دانسكت؛ بنكابراین،
نشوز زن را باید از راه مدارا ،حل كرد( .شفیعی مازندرانی)89 - 82 :9712 ،
 كوتاهی در فراهم آوردن خوراک و پوشاک:پیامبر اكرم (ص) فرموده اند« :تعجب میكنم! از كسی كه خكودش پكیش خكدا تقصكیرهایی
دارد و باید چوب بخورد؛ ولی همسر خود را میزند! زن را نزنیكد ،چكرا ككه (زن حك ) قصكاص
دارد؛ بلكه در فراهم آوردن خوراک و پوشاک (مایحتاج زندگی) او در صورت ناشزه بكودنش
وارد عمل شوید( ».اصفهانى ،9192 ،ج)211 :922
 توجه دادن زن ناشزه به مسأله رد شدن عبادت:نماز و روزه زن ناشزه قبول درگاه الهی نیست .امام صادق (ع) فرمود« :هر زنی به رختخواب
رود ،درحالیكه شوهرش از او ناراضی باشد ،درصكورتیككه حك بكا مكرد باشكد ،نمكاز او قبكول
نیست تا اینكه شوهر خود را از خود راضی نماید( ».حر عاملی ،9121 ،ج  )82 :27بنابراین دقت
در موارد باال نشان میدهد كه زدن زن ،مطلوب اسالم نیسكت و مقصكود از «واضكربوهن» زدن و
حمله كردن نیست؛ زیرا ضرب بهگونهای متفاوت در آیات قرآنی بكار رفته اسكت و در تفاسكیر
و احادیث نیز مختلف آمده و زدن زن مطكرح نشكده اسكت ،بلككه بیكرون رفكتن از خانكه ،فاصكله
گرفتن از زن و كوتاه آمدن در فراهم آوردن مایحتاج او و توجه دادن او به آثكار منفكی معنكوی
بیشتر میتواند كارساز باشد.
 -2وجود عادت ماهانه
اسالم در مورد ازدواج ،عادت ماهانه زن را مانع وقوع عقد قرار نداده اسكت؛ امكا آن را مكانع
وقوع طالق قرار داده است ،با اینكه -چنانكه مكىدانكیم -عكادت ماهانكه زن چكون مكانع آمیكزش
زناشویى زن و مرد است با ازدواج مربوط مىشود نه با طالق كه فصل جدایى است و زن و مرد
از آن به بعد باهم كار ندارند .قاعدتا مىبایست اسالم اجرا صیغه ازدواج را در حكال عكادت
ماهانه زن جایز نشمارد ،زیرا ممكن است زن و مرد كه تكازه بكه هكم مكىرسكند رعایكت لكزوم
پرهیز در وقت عادت را نكنند برخالف طالق ككه فصكل جكدایى اسكت و عكادت ماهانكه در آن
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تأثیر ندارد .ولى اسالم ازآنجاكه طرفدار «وصل» و مخالف «فصل» اسكت ،زمكان عكادت را مكانع
صحت طالق قرار داده ولى مانع صحت عقد ازدواج قرار نداده است .در بعضى از مواقع سه ماه
«تربّص» الزم است تا اجازه صیغه طالق داده شكود .بكدیهى اسكت ایكنهمكه عكای و مكانع ایجكاد
كردن بهمنظور این است كه در این مدت ناراحتیها و عصكبانیتهكایی ككه موجكب تصكمیم بكه
طالق شده است از میان برود و زن و مرد به زنكدگى عكاد خكود برگردنكد .بعكالوه ،آنجكا ككه
كراهت از طرف مرد باشد و طالق بهصورت رجعى صكورت گیكرد .قكرار دادن عكدّه در طكالق
رجعی و اینكه تا گذشتن زمان عدّه ،توصیهشده است كه زن در خانكه مكرد باشكد و نفقكه زن در
ایام عده بر عهده مرد است و مرد در این مدت بدون نیاز به اجرای صیغه عقد مكیتوانكد دوبكاره
بازگردد و زندگی با همسر را از سر گیرد ،همگی عواملی هسكتند ككه موجبكات ككاهش وقكوع
طالق را فكراهم مكیسكازند( .مطهكری« )258 :9736 ،یكا نَیهَكا النبِكی إِرا طَلقْكتُمُ النٍسكاءَ فَطَلٍقُكوهُن
لِعِدَّتِهِن( »...طالق) 9/؛ ا پیامبر! هر زمان خواسكتید زنكان را طكالق دهیكد در زمكان عكده طكالق
گویید (زمانى كه از عادت ماهانه پاکشده و با همسرشان نزدیكى نكرده باشند) و حساب عكده
را نگهدارید و از خدایى كه پروردگار شما است بپرهیزید ،نه شما آنها را از خانههایشان بیكرون
كنید و نه آنها (در دوران عده) بیرون روند ،مگر اینكه كار زشت آشككار انجكام دهنكد ،ایكن
حدود الهى است و هر كد از حدود الهى تجاوز كند به خویشتن ستم كرده ،تو نمىدانى شاید
خداوند بعدازاین ،وضع تازه (و وسیله اصالحى) فراهم كند.
 -3ضرورت حضور دو شاهد عادل برای اجرای صیغه طالق
اسالم عالوه بر اینكه مجریان صیغه و شهود و دیگران را توصیه ككرده ككه بكا كوشكشهكای
خود مرد را از طالق منصرف كنند ،طالق را جز در حضور دو شاهد عكادل صكحیا نمكىدانكد،
یعنى همان دو نفر كه اگر بنا باشد طالق در حضور آنها صورت بگیكرد ،بكهواسكطه خاصكیت
عدالت و تقوا خود منتها سعى و كوشش را برا ایجاد صلا و صفا میان زن و مكرد بكه ككار
مىبرند .بههرحال یكى از امور كه موجب انصراف مكردان از طكالق مكىگكردد لكزوم حضكور
عدلین است اگر بهصورت صكحیحى عمكل بشكود .اسكالم بكرا ازدواج ككه آغكاز پیمكان اسكت
حضور عدلین را شرط ندانسته است زیرا نمىخواسته اسكت عمكال موجبكات تكأخیر افتكادن ككار
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خیر را فراهم كند ،ولى برا طالق باا ینكه پایكان ككار اسكت حضكور عكدلین را شكرط دانسكته
است( .مطهری)251 :9736 ،
بنابراین ،برای اجرای صكیغه طكالق ،حضكور دو شكاهد عكادل ضكروری اسكت .بكه عكالوه بكه
مجریان صیغه طالق و شهود توصیهشده است كه با كوششهای خود مرد را از طكالق منصكرف
كنند؛ اما اینكه امروز معمول شكده اسكت در حضكور دو شكاهد عكادل ككه اصكال زن و شكوهر را
نمیشناسند صیغه طالق جاری میشود ،شكیوه مكورد توصكیه اسكالم نیسكت« .فَكِِرا بَلَغْكنَ نَجَلَهُكن
فَأَممسِكُوهُن بِمَعمرُوفٍ نَوم فارِقُوهُن بِمَعمرُوفٍ ...و هنگامیكه عده آنها سرآمد یا آنها را بكه طكرز
شایستها نگهدارید و یا به طرز شایستها از آنهكا جكدا شكوید و دو مكرد عكادل از خودتكان را
گواه گیرید و شهادت را برا خدا برپا دارید ،این چیز است ككه افكراد ككه بكه خكدا و روز
قیامت ایمان دارند به آن اندرز داده مى شكوند و هكر ككد تقكوا الهكى پیشكه كنكد خداونكد راه
نجاتى برا او فراهم مىكند»( .طالق)2/
-4تأمین هزینه زندگی فرزندان پس از طالق بر عهده مرد:
اسالم هزینه تأمین زندگی فرزندان و نیز مسوولیت و سرپرستی آنان را پد از طالق بر عهده
مرد گذاشته است ،ی

مانع عملى برا مرد تراشیده است .مرد كه بخواهد زن خود را طالق

دهد و زن دیگر بگیرد باید نفقه عده زن اول را بدهد ،هزینه فرزنكدانى ككه از او دارد بكر عهكده
بگیرد ،برا زن نو مهر قرار دهد و از نو زیر بار هزینه زندگى او و فرزندانى كه بعدا از او متولد
مىشود برود .این امور بعالوه مسؤولیت سرپرستى كودككان بكىمكادر ،دورنمكا وحشكتناكى از
طالق برا مرد مىسازد و خودبهخود انگیزه مرد را نسبت به طالق كاهش میدهنكد( .مطهكری،
)251 :9736
 -5وجود حدومرز در اجرای صیغه طالق:
آیات  221تكا  272سكوره بقكره مكیفرمایكد« :الطكالقُ مَرتكانِ فَِِممسكاکِ بِمَعمكرُوفٍ نَوم تَسمكرِیاِ
بِِِحمسانْ ...طالق( ،طالقى كه رجوع و بازگشكت دارد) ،دومرتبكه اسكت( ،و در هكر مرتبكه) ،بایكد
به طور شایسته همسر خود را نگاهدار كند (و آشتى نماید) ،یا با نیكى او را رها سكازد (و از او
جدا شود)؛ و برا شما حالل نیست كه چیز ازآنچه به آنها دادهاید ،پد بگیرید ،مگر اینككه
دو همسر ،بترسند كه حدود الهى را بر پا ندارند .اگر بترسید كه حدود الهكى را رعایكت نكننكد،
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مانعى برا آنها نیست كه زن ،فدیه و عوضى بپردازد (و طالق بگیرد) .اینها حدود و مرزها
الهى است ،از آن ،تجاوز نكنید! و هر كد از آن تجاوز كند ،ستمگر است»( .بقره)221/
در این آیه و آیات فراوان دیگر از قرآن مجید ،تعبیر لطیفى درباره قوانین الهكى بكه چشكم
مىخورد و آن تعبیر به «حدومرز» است؛ و بهاینترتیب معصیت و مخالفت با این قكوانین تجكاوز
از حدومرز محسوب مىگردد( .مكارم شیرازی ،9731 ،ج « )939 :2فَِِنْ طَلقَها فَال تَحِلُّ لَكهُ مِكنْ
بَعمدُ حَتى تَنْكِاَ زَومجا غَیمرَهُ ...اگر (بعد از دو طالق و رجوع ،بار دیگر) او را طالق داد ،از آن بكه
بعد ،زن بر او حالل نخواهد بود ،مگر اینكه همسر دیگر انتخاب كند (و با او آمیكزش جنسكى
نماید .در این صورت) ،اگر (همسر دوم) او را طالق گفت ،گناهى ندارد كه بازگشت كنند( ،و
با همسر اول ،دوباره ازدواج نماید) ،درصورتی كه امید داشته باشند ككه حكدود الهكى را محتكرم
میشمارند ،اینها حدود الهى است كه (خدا) آن را برا گروهى كه آگاهاند ،بیان مكىنمایكد».
(بقره )272/توضیا اینكه :همان گونه كه ازدواج ی

امر حیاتى و ضرور است طكالق هكم در

شرایط خاصى ،ضرورت پیدا مىكند و لذا اسالم بكرخالف مسكیحیت تحریكف یافتكه ،طكالق را
مجاز شمرده ،ولى ازآنجاكه از هم پاشیدن خكانوادههكا زیكانهكای جبكرانناپكذیری بكرا فكرد و
اجتماع دارد ،با استفاده از عوامل مختلفى ،طالق را تا آنجا ككه ممككن اسكت محكدود سكاخته و
احكامى تشریع نموده كه با توجه به آنها طالق به حكداقل مكىرسكد .موضكوع الكزام بكه ازدواج
مجدد یا محل كه بعد از سه طالق در آیه باالآمده است یكى از آن عوامل محسكوب مكىشكود،
زیرا ازدواج رسمى زن بعد از سه طالق با مرد دیگر مخصوص با این قید كه باید آمیزش جنسى
نیز صورت گیرد سد بزرگى برا ادامه طالق و طالق كشی است( .مككارم شكیرازی ،9731 ،ج
 )931 :2در حقیقت موضوع محلل و به تعبیر دیگكر ازدواج داهمكى مجكدد زن بكا همسكر دیگكر،
مانعى بر سر راه مردان هوسباز و فریبكار است تا زن را بازیچكه هكو و هكوس خكود نسكازند و
بهطور نامحدود از قانون طالق و رجوع استفاده نكنند و درعینحال راه بازگشت نیز بهكلی بسته
نشده است( .همان ،ج )935 :2
 -6شقاق و روش حل آن از طریق تشکیل دادگاه خانوادگی (تعیین حکمین):
یكی دیگر از راهكارهای فقه اسالمی در پیشگیری و حل مشككالت خكانوادگی ،تأسكید و
امضای نهاد داوری بر اساس نصّ صریا قرآن ككریم و فتكاوای فقهكای امامیكه مكیباشكد .قكرآن
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كریم در آیه  75در مورد موضوع داوری و ارجكاع بكه حكمیكت موردتوجكه قرارگرفتكه اسكت.
خداوند در این آیه میفرماید ...« :وَ إِنْ خِفْتُمم شِقاقَ بَیمنِهِما فَابمعَثُوا حَكَمكا مِكنْ نَهملِكهِ وَ حَكَمكا مِكنْ
نَهملِها إِنْ یُرِیدا إِصمالحا یُوَفٍ ِ اللهُ بَیمنَهُما إِن اللهَ كانَ عَلِیما خَبِیرا؛ و اگر از (ناسازگار و) جدایى
میان آن دو (زن و شوهر) بكیم داشكتید ،پكد داور از خكانواده شكوهر و داور از خكانواده زن
برگزینید (تا به اختالف آن دو رسیدگى كنند) اگر این دو بنكا اصكالح داشكته باشكند خداونكد
میان آن دو را به تواف مىرساند ،زیرا خداوند( ،از نیّات همه) باخبر و آگاه است».
اسالم برای حل اختالفات زناشویی از طری داوری اهمیت ویكژهای قاهكل شكده و بكا رككر
آیاتی در قرآن كریم ،زمینه توجه بیشتر به آن را فراهم نموده است .فقهای امامیكه نیكز بكا طكرح
مبكاحثی مسكتند و مسكتدل در زمینكه ماهیكت داوری ،اختیكارات و شكرایط داوران در دعكاوی
خانوادگی بر غنای مباحث افزودهاند .قانونگذار نیز با الهكام از فقكه امامیكه اهمیكت خاصكی بكه
داوری در دعاوی خانوادگی داده و با تصویب مقرراتی ،ارجاع به داوری در دعكوی طكالق را
ضروری شمرده است؛ اما به رغكم اهمیكت داوری در فقكه و مقكررات موضكوعه ،رویكه عملكی
دادگاهها حاكی از آن است كه داوری از اهمیت واقعی خود دورمانده است .به نظكر مكیرسكد
با ایجاد مراكز تخصصی داوری در كنار محاكم خانواده و با حضور افكراد ككاردان و آشكنا بكه
امور اجتماعی ،از شیوه داوری استفاده مطلوبتر به عمل خواهد آمد.
اهمیت صلح و سازش در دعاوی خانوادگی
شعار اسالم در شكلگیری ازدواج ،تكیهبر مودت و رحمت توجه به صلا و سازش با شعار
«الصلا خیر»؛ (نساء )928/و ارجاع به داوری برای حلوفصل اختالفات است؛ زیرا خمیرمایه و
اساس زندگی مشترک زوجین صلا و سازش و محبت و مهربانی است و هر آنچكه بكه تكداوم
زندگی زوجین كم

كند ،موردتوجه قكرار مكیگیكرد .بكه موجكب ایكن آیكه ،رفكع اختالفكات

زوجین از طری صلا و سازش با خكود زوجكین اسكت و در صكورتی ككه رفكع اخكتالف بكدین
صورت امكانپذیر نباشد ،دیگران باید دخالت نمایند و هر جا حسن نیّت و بنای اصالح باشد،
امداد الهی نیز سرازیر میشود« :ان یریدا اصالحا یوف اهلل بینهما»( .نساء )75/توجه بكه سیاسكت
صلا و سازش در آیات دیگر قرآن ككریم نیكز بكه چشكم مكیخكورد( .حجكرات92/؛ انفكال9/؛
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نساء 991/و  .)921بعالوه چشمپوشی زوجین از برخی حقوق ،زمینهسكاز توافك و حفكظ نظكام
خانواده است .به تعبیر شهید مطهری ،صلا خكانوادگی غیكر از صكلا سیاسكی اسكت .در صكلا
خانوادگی عدم تجاوز به حقوق یكدیگر كافی نیست ،اتحاد و یگانگی و آمیخته شدن روحها
باید تحق پذیرد به عبارت دیگر اسالم آنجا كه بیم انحالل خانواده و از هكم پاشكیدگی ككانون
خانوادگی در میان باشد ،الزم دانسته اسكت ككه دادگكاه خكانوادگی تشككیل شكود و حكمیكت
برقرار گردد( .مطهری)258 :9736 ،
نكته جالب اینكه قرآن به مسلمانان توصیه میكند حتی در قتل به مسكأله صكلا و آشكتی و
عفو مجرم توجه نمایند( .بقره )938/این آیات نشان میدهد كه قرآن ككریم در مكورد اصكالح
رات البین (آشتی دادن بین دو یا چند نفر كه با هم كینه و دشكمنی دارنكد) بكه ویكژه در امكور و
دعاوی خانوادگی اهمیت زیادی قاهل اسكت .در روایكات امامكان معصكوم (ع) بكر اصكالح رات
البین در جامعه اسالمی تأكیكد شكده و از ایكن اقكدام بكه عنكوان برتكرین عبكادت یادشكده اسكت.

همچنین طب این روایات ،تالش برای برقراری صلا بین دو نفر ثوابی برابكر لیلكهالقكدر دارد و
دروغ گفتن برای برقراری صلا بین افراد جایز است( .حر عكاملی ،9121 ،ج  )112 :98بعكالوه
در نظام قضایی اسالم ،قاضی مجاز است طرفین را به صلا و سازش دعوت نماید .فقهای امامیه
در مبحث آداب القضاء این اقدام را تحت عنوان ترغیب در صكلا و سكازش موردتوجكه قكرار
دادهاند و البته از شفاعت قاضی به نفع یكی از طكرفین نهكی شكده اسكت( .عكاملى ،شكهید ثكانی،
 ،9192ج .)212 :9
بررسی شقاق و داوری خانوادگی از دیدگاه فقه امامیه
معنای لغوی و علمی شقاق
شكقاق در لغكت بكه معنكی انشكقاق ،عكدم اتحكاد ،اخكتالف ،تفرقكه ،نفكاق ،چنددسكتگی و
ناسازگاری است (آررتاش )778 :9781 ،و برخی گفتهاند شقاق به معنی منازعه و محاربه است
(طبرسی ،9732 ،ج  )126 :9همچنین شكقاق در مقابكل وفكاق آمكده اسكت و آثكار آن تفكرق و
خالف و انفراج میباشد( .مصطفوی ،9782،ج .)768 :5
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شقاق درجایی صادق است كه هر ی

از زوجین از دیگری نفرت داشته باشد و بین آنها

خصومت و نزاع پدید آمده باشد بكهگونكهای ككه نكه بكر ادامكه زنكدگی و نكه بكر طكالق توافك
نمیكنند .در اینجاست كه باید هر كدام حكمی تعیین كنند تا شاید آنها بتوانند سازش برقرار
نمایند یا صالح را در جكدایی ببیننكد( .طوسكی )579 :9122 ،مرحكوم شكهید اول (ره) در تعریكف
شقاق میآورد« :نشوز از طرف زن و شوهر را شقاق گویند بهگونهای كه بكیم جكدایی رود و در
این صورت حاكم دو داور تعیین مكیكنكد از خویشكان زن و شكوهر و یكا از غیكر آنهكا باشكند».
(عاملی ،شهید اول )983 :9192 ،شهید ثكانی (ره) شكقاق را خكروج هكر یك

از زوجكین از انجكام

ونایف مربوط بهطرف دیگر میداند؛ (عاملى ،شهید ثانی ،9192 ،ج  )921 :2از امام محمكدباقر
(ع) نیز نقلشده است كه فرمود« :وَ إِرَا نَشَزَ الرجُلُ مَعَ نُشُوزِ الْمَرْنٌَِ فَهُوَ الشٍكقَاقُ؛ هرگكاه مكرد از
ونایف خود سركشی كرد امر با سركشی زن همراه شكد ،شكقاق پكیش مكیآیكد»( .حكر عكاملی،
 ،9121ج )759 :29امام خمینی (ره) نیز در تحریر الوسیله در تعریف شقاق بیان میدارند كه اگكر
نشوز از زوجین واقع شود به طوری كه خوف شقاق و جدایى بكین آنهكا باشكد و امكر آنهكا بكه
حاكم شرع كشانده شود ،باید دو حكم تعیین كند ی

حكم از طكرف شكوهر و یك

حككم از

طرف زن كه جهت اصالح و رفع اختالف آنچه را كه صكالح مكىبیننكد از بكاهم بكودن یكا جكدا
بودن آنها ،انجام دهند( .خمینی ،9125 ،ج  )515 :7لذا نتیجه میگیریم كه با توجكه بكه تعكابیر
فقهای امامیه ،حمل معنی شقاق به طالق موجبی ندارد و آنچه در قكرآن آمكده ،خكوف شكقاق
است كه مرحلهای پایینتر از شقاق است.
حقوقدانان نیز در تعریف شقاق نوشتهاند« :مقصود از خوف شقاق ،بكیم از اسكتمرار شكقاق
است؛ زیرا از شقاق گذشته نبایكد بكیم داشكت و آینكده هكم معلكوم نیسكت؛ پكد بكیم از دوام و
استمرار اختالف و دشمنی است كه گزینش داور را ایجاب میكند»( .صفایی و امكامی:9781 ،
 )275و حكَم در آیه موردبحث به معنی داور و قاضی است( .آررتاش)975 :9781 ،
 ماهیت داوریدر مورد ماهیت داوری این است كه وكالت است یا قضاوت تحككیم ،اخكتالفنظكر دیكده
میشود .مشهور فقها عقیده دارند كه اقدام حكمین تحكیم است نه وكالت .شهید ثكانی در ایكن
خصوص معتقد است كه قرار دادن آن دو (حكمین) نیز بهعنوان تحكیم است و نه توكیل؛ زیكرا
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خداوند در آیكه ،در تعیكین داور حاكمكان را ،مخاطكب خودسكاخته و آن دو را حككم قكرار داده
است و اگر این عمل ،توكیل بود ،هر آینه به زن و شوهر خطاب میكرد .افزون بر آن ،دو داور
اگر مصلحت را در سازش میان زن و شوهر دیدند ،بدون نیاز بكه ارن آن دو بكه ایكن مهكم اقكدام
می كنند و تنها اگر رنی به جدایی دادند ،انجام آن منوط به ارن ایشان است؛ حال اگر ارجاع بكه
داوری از باب توكیل باشد ،تنها تابع اختیاراتی است كه الفاظ بهكاربرده شده توسط زوجین بكر
آن داللت دارد( .عاملى ،شهید ثانی ،9192 ،ج  )921 :2از مطالب فوق میتكوان نتیجكه گرفكت
كه داوری در اسالم ماهیت غیر قضایی دارد و ی

تدبیر پیشگیرانه است .موضكوع داوری نیكز

میتواند شامل همه دعاوی خانوادگی گردد؛ اما بهموجب قكوانین فعلكی ،داوری پكد از طكرح
دعوای خانوادگی و تشدید اختالفات زوجین موردتوجه قرار میگیرد.
 اختیارات داوراندر مورد اختیارات داوران ،دیدگاهها متفاوت است .مشهور فقها معتقدند داوران میتواننكد
رنی بكه جمكع دهنكد نكه جكدایی؛ مگكر اینككه از زن در بخشكش مهریكه و از شكوهر در طكالق
درصورتیكه خلع باشد ارن بگیرند( .عاملی ،شهید اول )983 :9192 ،امام خمینی (ره) هم در این
زمینه بیان میكند كه اگر حكمین بر جدایى آنها اجتماع كنند آنها چنكین حقكى ندارنكد مگكر
اینكه در وقتیكه آنها را تعیین مىكنند بر آنها شرط كنند كه اگكر بخواهنكد آنهكا را جمكع و
اگر بخواهند آنها را جدا مىنمایند و چونكه جدایى فقط به طالق است پد باید بكا شكرایطش
واقع شود( .خمینی ،9125 ،ج  )515 :7صاحب وساهل الشیعه دلیل این قول فقهكاء را نیكز وجكود
روایتی از معصومین كه مفهومش این است كه اگر تصمیم حكمین بر صلا دادن باشد نیاز بكه
اجازه از زوجین ندارند و اما اگر قصد طالق و جدایی داشته باشند فقكط در صكورتى مكىتواننكد
آن را انجام دهند كه اجازه اختیار آن را از زوجین گرفته باشند و اال به صرف اینكه حككم قكرار
دادهشده باشند ،چنین حقى را ندارند( .حر عاملی ،9121 ،ج)759 :29
اختالفنظر فقها در مورد اختیارات حكمین به احكادیثی بكازمیگكردد ككه در ایكن بكاب از
امامان معصوم (ع) نقلشده است ازجمله امكام صكادق (ع) فرمكوده اسكت« :داوران جكایز نیسكت
بدون اجازه مرد یا زن آنها را طالق دهنكد و داوران بایكد بكا زن و شكوهر شكرط كننكد ككه هكر
حكمی كه كردند آن دو قبول كنند؛ اگر حكم كردند كه باید از هم جدا شوند ،بپذیرند و اگكر
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حكم كردند كه باید باهم باشند بپذیرند»؛ (كلینى ،9123 ،ج )916 :6با استناد بكه اخكتالف نظكر
فقها به نظر میرسد كه نظر مشهور در فقه آن است كه داوران از صدور حكم به طالق ممنكوع
میباشند( .كاتوزیان ،9782 ،ج )716 :9
 شرایط داوراندر خصوص شرایط انتخاب داوران باید دو داور باید بالغ و عكادل و نسكبت بكه آنچكه بكه آن
ارجاع شدهاند صاحبنظر باشند؛ ولی مجتهد بودن آنهكا الزامكی نیسكت( .عكاملى ،شكهید ثكانی،
 ،9192ج  )921 :2صاحب تفسیر كشاف در تفسیر كلمه حككم مكیگویكد« :رجكال مقنعكا رضكیا
یصلا لحكومة العدل و اإلصالح بینهما؛ یعنی كسی كه بهعنوان داور انتخاب میشود باید مورد
اعتماد و دارای نفور كالم و منط نافذ بوده باشد و برای داوری و اصالح پسكندیده و شایسكته
باشد»( .زمخشری ،9123 ،ج)528 :9
بهموجب آیه  75سوره نساء موردبحث ،دادگاه خانوادگی با این مشخصكات مطكرح اسكت:

 -9داوران از اقوام زن و شوهر هستند؛  -2هزینه ندارد؛  -7رسیدگی به اختالفات طرفین بدون
تشریفات اداری و سریع است؛  -1اسرار زوجین در اختیار دیگران قرار نمكیگیكرد؛  -5مبنكای
طكرفین بكر اعتمكاد بكه داوران اسكت؛  -6اقكوام و خویشكاوندان در برابكر اختالفكات خكانوادگی
مسؤولیت دارند؛  -3داوری باید قبل از وقوع طالق و جدایی صورت گیرد؛ زیكرا یك

تكدبیر

پیشگیرانه است؛  -8انتخاب داوران از اقوام ،موجب دلسوزی بیشتر آنها خواهد شد؛  -1تعداد
داوران برای طرفین مساوی اسكت؛  -92خداونكد بكه انگیكزه همكه بكهویكژه داوران آگكاه اسكت؛
(قراهتی ،9787 ،ج)286 :2
به عقیده برخی مفسران این محكمه امتیازاتی دارد كه بهاختصار عبارت است از -9 :محیط
خانواده كانون احساسات و عواطف است؛ لذا داوران این محكمه باید كسانی باشند كه پیونكد
خویشاوندی با دو همسر دارنكد؛  -2در محكاكم عكادی طكرفین مجبورنكد بكرای دفكاع از خكود
هرگونكه اسكراری را ككه دارنكد ،فكاش سكازند و در محكمكه خكانوادگی ایكنگونكه نیسكت؛ -7
كمهزینه و فاقد تشریفات است؛  -1داوران در محاكم معمولی غالبا بیتفاوتانكد؛ امكا داوران
در دادگاه خانوادگی كامال بهعكد است( .مكارم شیرازی ،9731 ،ج)736 :7
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بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت كه با توجه به معانی لغوی شقاق و تعابیر فقهای امامیه از آن
بهعنوان اختالف و دشمنی متقابل زوجین باشد ،مصداق خوف شقاق است؛ یعنی خطكر جكدایی
و بیم وقوع طالق میرود و مداخله خانوادههای طرفین قبل از شعلهور شكدن آتكش اختالفكات
ضروری است .عقیده مفسران و فقهای امامیه مبنی بر خطاب آیه به حكام و قضات مؤیكد ایكن
ایده است كه اسالم در برابر مشكالت نهاد خانواده حساس بوده و به نحو مناسب چكارهجكویی
كرده است .حكمیت یا داوری در دعاوی خانوادگی میتواند تدبیری اجتماعی بكرای برطكرف
كردن مشكالت خانوادگی قبل از مراجعه به محاكم دادگستری تلقی گردد .بنابراین با خكوف
شقاق ،خطر ازهمپاشیدگی خانواده وجكود دارد .در صكورت عكدم موفقیكت داوری و مراجعكه
یكی از زوجین بكه دادگكاه ،ایكن مرحلكه ،همیشكه بكه برطكرف شكدن اختالفكات زوجكین منجكر
نمیگردد؛ بنابراین داوری در دعكاوی خكانوادگی درصكورتیككه بكه صكلا و سكازش و ادامكه
زندگی زوجین منجر گردد ،در تحكیم خانواده مؤثر خواهد بود.
انتخاب داوران بر اساس قوانین موضوعه
ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط به طكالق مصكوب  9732ضكمن تأكیكد بكر داوری
جهت حل اختالفات زوجین چنین مقرر داشته است« :چنانچه اختالف فیمابین از طری دادگاه
و حكمین از دو طرف كه برگزیده دادگاه هستند (آنطور كه قرآن كریم فرموده) حلوفصكل
نگردید ،دادگاه با صدور گواهی عدم امكان سازش ،آنها را به دفكاتر رسكمی طكالق خواهكد
فرستاد .دفتر رسمی طالق ح ثبت طالقهایی را كه گواهی عدم امكان سازش برای آنهكا از
دادگاه صادر نشده است ،ندارند؛ در غیر این صورت از سردفتر خاطی سلب صالحیت به عمل
خواهد آمد» .بدین ترتیب از این ماده نتیجه می گیریم كه اوال :داوری در همه طالقها اجباری
شد؛ ثانیا :نحوه دعوت از حكمین و بررسی صكالحیت داوران بكر عهكده دادگكاه و موككول بكه
آییننامه اجرایی گردید .این امر نشاندهنده دخالت دادگكاه در دادرسكی و بررسكی صكالحیت
داوران است؛ اگرچه ممكن است داوران از طرف زوجین معرفی گردند؛ ثالثا :درصكورتیككه
دادگاه بدون نظر داوران مبادرت به صدور حكم طالق یا گواهی عدم امكان سازش نماید ،از
موجبات نقض حكم در مرحله تجدیدنظر خواهد بود .رابعا :بهموجب تبصره  1این مكاده عكالوه
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بر ونایف مقرر برای داوران ،ونیفه جدیدی نیكز ككه امضكای صكورتجلسكه تكمیلكی طكالق
توسط داوران است ،برای آنها پیشبینیشده است.
ماده اول آییننامه اجرایی تبصره ی

مادهواحده قانون اصكالح مقكررات مربكوط بكه طكالق

مصوب  9739/92/2مقرر میدارد« :نسبت به درخواستهای طالق كه از طرف زوجین یا یكی
از آنها به دادگاه مدنی خاص تسكلیم مكیشكود ،درصكورتیككه از طریك دادگكاه حكلوفصكل
نگردد ،رسیدگی با صدور قرار به داوری ارجاع میشود».
بهموجب ماده  2قانون اصالح مقررات مربوط به طالق ،زوجكین مكلكفانكد نكرف بیسكت
روز ،ی

نفر از اقكارب خكود را بكه عنكوان داور معرفكی نماینكد (بكا رعایكت شكرایط مقكرر در

آییننامه) بهموجب ماده  7درصورتیكه در بین اقارب فرد واجد شرایط نباشد یا دسترسكی بكه
آنان مقدور نباشد و یا اقارب از پذیرش داوری استنكاف نمایند ،هر ی

از زوجین مكیتواننكد

داور خود را از بین افراد دیگر كه واجد صالحیت هستند ،تعیین و معرفی نماینكد و اال دادگكاه
رنسا در تعیین داور یا داوران اقدام خواهد كرد.
بهموجب ماده چهار این قانون ،داور یا داوران بایكد دارای ایكن شكرایط باشكند -9 :مسكلمان
باشند؛  -2به مساهل شرعی ،خانوادگی و اجتماعی آشنایی نسبی داشته باشند؛ -7متأهل باشكند؛
 -1معتمد باشند؛  -5عدم اشتهار به فس و فساد نداشكته باشكند .سكن داور یكا داوران ،در بنكد 7
حكداقل چهكل سكال تمكام پكیشبینكیشكده بكود ،امكا بكا صكدور رنی وحكدت رویكه شكماره ،76
 9787/2/92دیوان عدالت اداری این شرط ابطال گردید.
بهموجب مواد  5و  ،6دادگاه مكلف است برای داور یا داوران در وقت فكوقالعكاده جلسكه
توجیهی تشكیل داده ،ونایف آنان را گوشزد كند و ارشكادهای الزم را بنمایكد .مهلكت اعكالم
نظر داوران هم از سوی دادگاه تعیین میگردد .در صورت درخواست تمدید مهلكت از سكوی
داور یا داوران ،دادگاه حسب ضرورت اتخار تصمیم خواهد ككرد .بكر اسكاس مكاده « :3داوران
منتخب یا منصوب مكلفاند با تشكیل حداقل دو جلسه با حضكور زوجكین سكعی و اهتمكام در
رفع اختالف و اصالح رات البین نمایند و درصورتیكه رفع اختالف به عمل نیایكد یكا یككی از
زوجین از حضور در جلسات مقرر خودداری كند ،با تشكیل جلسه دیگر با حضور زوجكین یكا
یكی از آنان و یا بدون حضور آنان نسبت به موارد اختالف بررسی و نظر خود را بر امكان یكا
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عدم امكان سازش در جهت تعیینشده به دادگاه تسلیم نمایند» .با توجه به مواد مذكور میتوان
گفت جلسه توجیهی دادگاه برای داور یا داوران درصورتیكه بانرافت و دقت صورت گیرد،
میتواند به صوری بودن داوریها در دادگاههای خانواده خاتمه دهد؛ زیرا بارها مشكاهدهشكده
است كه متقاضیان طالق بهویژه طالقهای توافقی افكرادی را بكه همكراه خكود آورده و دادگكاه
نرف ی

روز حتی در برخی موارد كمتر از ی

روز گواهی عدم امكان سازش صادر كرده

است.
پد بهطوركلی ،با توجه به نكات فوق نتیجه می گیریم كه در حقكوق امكروز هرگكاه شكوهر
بخواهد زن خود را طالق دهد باید به دادگاه خانواده مراجعه كند .چنانچه اختالف فكیمكابین از
طری دادگاه حلوفصل نشود ،رسیدگی به موضوع ،به داوری ارجكاع مكیگكردد و در صكورت
امتناع زوجین از معرفی داور یا ناتوانی آنان ،دادگاه رنسكا از بكین افكراد واجكد شكرایط اقكدام بكه
تعیین داور یا داوران خواهكد ككرد .داوران مكلكفانكد سكعی در اصكالح بكین زوجكین نماینكد و
درصورتیكه موف نشوند ،باید رنی خود را مبنی بر عدم امكان سازش بدهنكد و همچنكین اگكر
زن در مواردی كه قانون اجازه داده است خواستار جدایی از شوهر خكود باشكد ،ارجكاع امكر بكه
داوری الزم است .در این حالت ،در صورت اعكالم نظكر داوران مبنكی بكر عكدم امككان سكازش،
دادگاه میتواند حكم طالق صادر و شوهر را ملزم نماید تا زن خود را طالق دهكد .در عمكل در
اینگونه موارد نیز دادگاه گواهی عدم امكان سازش صادر میكند كه درواقع همان حكم الكزام
شوهر به طالق زوجه خود است .باید اضافه كرد كه ارجاع به داوری اختصاص به مكوارد طكالق
ندارد ،بلكه در سایر موارد اختالف و ناسازگاری بین زن و شوهر نیز ممكن است امر بكه داوری
ارجاع شود .لیكن این داوری طب ماده  151قانون آیین دادرسی مدنی اجباری نیست.
بحث و نتیجهگیری
برای پیشگیری از وقوع طالق در تعالیم اسكالم راهكارهكای متعكدد و گونكاگونی اراهكهشكده
است .اسالم از هر چیز كه مرد را از طكالق منصكرف كنكد ،اسكتقبال مكىكنكد .همچنكین بكرا
كاهش طالق شرایط و راهكارهایی قرار داده است كه طبعا و غالبكا موجكب انصكراف از طكالق
مىگردد .از جمله این راهكارها:
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 قرآن كریم و به طبع آن علمای دین در باب رفكع نشكوز زن راهكارهكای معنكوی و مكادیفراوانی پیشنهادشده است كه مهمترین آنها مراحل سهگانه پند و اندرز زن ،قهر و جكدا ككردن
رختخواب خود از همسر و ترک خانه از سوی شوهر كه هر كدام به نوبه خود در محكم كردن
پیوند خانوادگی تأثیرگذار اسكت؛ همچنكین مكواردی دیگكر ماننكد دعكوت بكه مكدارا بكا همسكر،
كوتاهی در فراهم آوردن خوراک و پوشاک ،توجه دادن زن ناشزه به مسأله رد شدن عبكادت و
نگهداری تازیانه در خانه كه مسأله ای روانشكناختی اسكت .البتكه در ایكن مكورد ،هكدف تنبیكه و
ضرب بدنی نیست؛ چراكه همانطور كه اشاره شد شریعت اسالم با ضرب و زدن همسكر ككامال
مخالف است و شاید نزدی

ترین مفهكوم همكان اسكت شكوهر مكیتوانكد زن خكود را بكا چكوب

مسواک بزند كه تنها برای ابراز خشم خود نسبت به رفتار نامناسب همسر بدارد .همگی عكواملی
هستند كه موجبات كاهش وقوع طالق را فراهم میسازند.

بككا دقككت در مككوارد بككاال نشككان م كیدهككد كككه زدن زن ،مطلككوب اسككالم نیسككت و مقصككود از
«واضربوهن» زدن و حمله كردن نیست؛ زیرا ضرب بهگونهای متفاوت در قرآن كریم بكار رفتكه
است و در تفاسیر و احادیث نیز دارای معكانی مختلكف اسكت و ضكرب و زدن زن مطكرح نشكده
است ،بلكه بیرون رفتن از خانه ،فاصله گرفتن از زن و كوتاه آمدن در فراهم آوردن مایحتكاج او
و توجه دادن او به آثار منفی معنوی بیشتر میتواند كارساز باشد.
 اسالم هزینه تأمین زندگی فرزندان و نیز مسوولیت و سرپرسكتی آنكان را پكد از طكالق بكرعهده مرد گذاشته است ،هزینه زیاد ازدواج و تشكیل خانواده ،خودبهخود انگیزه مكرد را نسكبت
به طالق كاهش میدهند.
 برای اجرای صیغه طالق ،حضور دو شاهد عادل ضروری است .بعالوه بكه مجریكان صكیغهطالق و شهود توصیهشده است كه با كوششهای خود مرد را از طالق منصرف كنند؛ اما اینككه
امروز معمول شده است در حضور دو شاهد عادل كه اصكال زن و شكوهر را نمكیشناسكند صكیغه
طالق جاری میشود ،شیوه مورد توصیه اسالم نیست.

 اسالم ،عادت ماهانه زن را مانع طالق قرار داده است ،بدین معنی كه زن در هنگكام طكالقباید پاک باشد .این كار عالوه بر آنكه خود مانعی است برای وقكوع طكالق ،نكتكه مهمكی را در
بردارد كه در موارد طالق رجعی ،چون طالق در هنگام پاكی زن اجكرا مكیشكود ،مكرد چنانچكه
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پشیمان شود و قصد رجوع به زن را داشته باشد ،چكون زن در شكرایط پكاكی از خكون قاعكدگی
قرار دارد ،انگیزه رجوع مرد بیشتر میباشد.

 قككرار دادن سككه مككاه عككادت ماهانككه در طككالق رجعككی باعككث م كیشككود كككه نككاراحتیهككا وعصبانیت هایی كه موجب تصمیم به طالق شده است از میان برود و زن و مرد به زندگى عكاد
خود برگردند .بعالوه توصیهشده است كه تا گذشتن زمان عدّه ،زن در خانكه مكرد باشكد و نفقكه
زن در ایام عده بر عهده مرد است و مرد در این مدت بدون نیاز به اجرای صیغه عقكد مكیتوانكد
دوباره بازگردد و زندگی با همسر را از سر گیرد.
 الزام به ازدواج مجدد یا محل ككه بعكد از سكهطالقكه شكدن زن توسكط شكوهر نیكز یككى ازعوامل كاهش طالق محسوب مىشود ،زیرا ازدواج رسمى زن بعد از سكه طكالق بكا مكرد دیگكر
مخصوص با این قید كه باید آمیزش جنسى نیز صورت گیرد .سد بزرگكى بكرا ادامكه طكالق و
طكالق كشككی اسككت كككه همگككی عككواملی هسككتند كككه موجبككات كككاهش وقككوع طككالق را فككراهم
میسازند.

 از دیگر راهكارهای اساسی حلوفصل مربوط به شقاق و اختالفات خكانوادگی اسكت ككهبا چارهجویی هایی كه در تعالیم اسالم آمده است ،جلوی نابودی بسكیاری از خكانوادههكا گرفتكه
میشود ،انتخاب و تعیین حكمین و داوران از خانوادههای زن و شوهر است؛ كه در صورت بكیم
از استمرار شقاق و اختالف بین زن و شوهر ،حاكم شرع ،داوری از خكانواده شكوهر و داوری از
خانواده زن تعیین مى كند تا میان آنان داور كرده ،كار را به آشتى و سازش یا جدایى و طالق
پایان دهند؛ بنابراین ،رفع اختالفات زوجین از طری صلا و سازش و چشمپوشكی و گذشكت از
برخی حقوق خود ،زمینهساز تواف و حفظ نظام خانواده است و درصكورتیككه رفكع اخكتالف
بدینصورت امكانپذیر نباشد ،خانوادههكای دو طكرف بكا تعیكین حكاكم ،بایكد دخالكت نماینكد.
پیشنهاد میشود مراكز تخصصی داوری در كنار دادگاه های خانواده خانواده برای كمك

بكه

خانوادههای دچار اختالف و با حضور افراد كاردان و آشنا به امور اجتماعی ،و توجكه ویكژه بكه
حل اختالفات از طری حكمیت و بزرگكان فامیكل ایجكاد ،توسكعه و تقویكت شكود تكا از داوری
استفاده مطلوبتر به عمل خواهد آمد.
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 -11كینگ ،ساموهل)9717( .؛ جامعه شناسی ،ترجمه مشف همدانی ،تهران :انتشارات
امیركبیر.
 -15كلینی ،محمد بن یعقوب 9123( .ه ق)؛ الكافی ،علیاكبر غفار  :تهران :دار الكتب
اإلسالمیه.
 -16كوهن ،بروس)9732( .؛ جامعه شناختی ،ترجمه منوچهر صبوری ،تهران :فرهنگ
معاصر.
 -13گلشن ،صیاد)9732( .؛ بررسی طالق و عوامل اجتماعی و جمعیتشناسی مؤثر بر آن
در سالهای  64تا  70در شهرستان خوی ،پایاننامه كارشناسی ارشد .تهران :دانشكده
علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
 -18گیدنز ،آنتونی)9737( .؛ جامعه شناسی ،ترجمه منوچهر صبوری ،تهران :نشر نی.
 -11مختاری ،حسین)9731( .؛ «بررسی علل طالق در استان یزد در سالهای ،»33-31
پایاننامه كارشناسی ارشد ،مدیریت دولتی یزد ،مركز آموزش مدیریت دولتی:
دانشگاه یزد.
 -52مراد زاده ،علی)9786( .؛ «امنیت اخالقى پدیده بدحجابى و اختالل فرهنگى» ،ماهنامه
سراج بسیج ،دوره پنجم ،شماره .59-31 :13
 -59مراغی ،احمد بن مصطفی)9129( .؛ تفسیر المراغی ،بیروت :دار االحیاء التراث
العربی.
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 -52مشكی ،مهدی و همكاران)9712( .؛ «بررسى وضعیت و عوامل مرتبط با طالق از
دیدگاه زوجین مطلقه شهرستان گناباد در سالهای  ،»9783 -9788فصلنامه اف
دانش ،دوره  ،93شماره .76 -11 ،9
 -57مصطفوی ،حسن)9782( .؛ تفسیر روشن .چاپ اول ،تهران :نشر كتاب.
 -51مطهری ،مرتضی)9736( .؛ نظام حقوق زن در اسالم ،چاپ  ،29تهران :انتشارات
صدرا.
 -55نجفی ،محمدحسن)9121( .؛ جواهرالكالم فی شرح شراهع اإلسالم ،چاپ هفتم،
بیروت :دار إحیاء التراث العربی.
 -56هنریان ،مسككعود ،یونسككى ،جالل)9712( .؛ «بررسی علل طالق در دادگاه های
خانواده تهران» ،فصلنامه مطالعات روانشناسى بالینى ،سال اول ،شماره سوم ،صص
.925 -957
 -53واسطى ،سید محمد مرتضى حسینى)9191( .؛ تاج العروس من جواهر القاموس .چاپ
اول ،بیروت :دار الفكر للطباعه و النشر و التوزیع.
 -58والچاک ،ایوت؛ برنز ،شیال)9766( .؛ طالق از دید فرزند ،ترجمه فرزانه طاهری،
تهران :نشر مركز.
 -51جامع التفاسیر ،)9781( .مركز تخصصی نور.
 -62جامع الفقه اهل البیت علیهم السالم( )9788( .ویرایش  ،)2مركز تحقیقات كامپیوتری
علوم اسالمی.
 -69مجموعه آثار حضرت امام خمینی(ره) .)9719( .مركز تحقیقات كامپیوتری علوم
اسالمی.
 -62نرم افزار جامع ویژه خانه و خانواده ،همسر و فرزندان ،)9788( .مؤسسه صافات.

