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راهکارهای افزایش اثربخشی حکمیت در کاهش اختالفات خانوادگی و طالق
با بهرهگیری از رویکرد اسالمی -ایرانی و روانشناسی

امجد سواری
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چکیده
داوري (حكميت) تدبيري قرآني براي حل اختالفات خانوادگي و جلوگيري از طالق است .قانونگذار نيز نهاد
داوري را در قانون پيشبيني نموده است .آمار باالي طالق موجب طرح مباحثي راجع به اثربخشي حكميت
در محاکم خانواده گردیده است .در این مقاله که با روش تحليل محتوا ،اسنادي و مراجعه به پژوهشهاي
انجام شده صورت گرفته است ،ضمن بررسي حكميت و اثربخشي آن از دیدگاه قرآني ،فقهي و قانوني ،به
دیدگاه مشاوره و روانشناسي پرداخته شده است .در پایان هم راهكارهایي جهت حل مشكالت و افزایش
اثربخشي اجراي حكميت از جمله بررسي و اجراي حكميت توسط کارگروه مشترک از متخصصان حقوقي –
فقهي -مشاوره و روانشناسي ،اقدام به داوري قبل از عميق شدن اختالف زوجين و مراجعه آنان به دادگاه،
توجه به آثار مثبت حكميت حتي در صورت انجام طالق ،آموزش خانوادهها و فعال کردن نقش آنها ،آموزش
مهارتهاي خرد مشاورهاي ،ایجاد و تقویت مراکز مردم نهاد ،اصالح قانون و نحوۀ اجراي آن ،تحت پوشش
بيمه قرار گرفتن خدمات مشاورهاي و تشكيل وزارت ازدواج و خانواده ،پيشنهاد گردید.
کلیدواژهها :خانواده ،طالق ،حكميت ،قرآن ،قانون ،مشاوره و روانشناسي
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 .کارشناس ارشد مشاورهamjad.savari@yahoo.com :
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 .1مقدمه و بیان مساله

 111خانواده
خانواده به عنوان هسته اوليه و مهمترین کانون زندگي انسان ،داراي اهميت ویژه اي در ساختن شخصيت
اوست .به طور قطع مي توان گفت که بقا و زوال هر جامعه اي به نهاد مهم خانواده مربوط مي شود.
پيامبراکرم (ص) مي فرمایند« :هيچ بنایي در اسالم نزد خداوند متعال محبوب تر از کانون گرم خانواده
نيست )1(.طبق بينش قرآني ،خانواده نشانه اي از رحمت ،عطوفت وحكمت خداوند است و شایسته است
صفات رحمت ،جمال ،عدالت و سایر صفات الهي در یک خانواده سالم خودنمایي کند)2(.

 1.2صلح وطالق

در مورد طالق هم با وجود این که در قرآن کریم ،عملي حرام تلقي نشده و چنانچه اميد اصالح و حفظ
کانون زناشویي امكانپذیر نباشد ،استفاده از این روش به عنوان آخرین روش در رفع اختالفات خانوادگي به
رسميت شناخته شده است( که آن هم باید در فضایي آرام و با حفظ شان دو طرف انجام گيرد) اما تمام
آیات قرآن درجهت محدود کردن افراد براي انجام طالق و ترغيب ایشان به رجوع و بازگشت ميباشد و اصل
بر رفع اختالفات زناشویي گذاشته است )3(.در روایات امامان معصوم عليهم السالم بر اصالح ذات البين
درجامعه اسالمي تأکيد شده و از این اقدام به عنوان برترین عبادت یاد شده است .همچنين طبق این
روایات ،تالش براي برقراري صلح بين دو نفر ثوابي برابرليله القدر دارد .به تعبير شهيد مطهري ،صلح
خانوادگي غير ازصلح سياسي است .در صلح خانوادگي عدم تجاوز به حقوق یكدیگر کافي نيست ،اتحاد و
یگانگي و آميخته شدن روحها باید تحقق

پذیرد)4(.
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 1.3علل و آمار طالق

کشور

نرخ طالق

فرانسه

53/2

روسیه

52/6

نروژ

49/8

آلمان

48/8

کانادا

46/3

استرالیا

41/2

ژاپن

35/8

چین

21/2

ترکیه

20/3

اردن

20/3

ایران

16/3

اگر چه ایران با نرخ طالق  1.13در مقایسه با دیگر کشورها در وضعيت بهتري قرار دارد ،اما بررسي آمار
طالق در کشور نشان مي دهد طي ده گذشته روند صعودي به خود گرفته است .به طوري که به اعتقاد
کارشناسان آمار طالق در ایران به زلزله اي خاموش تبدیل شده است که هر روز در حال تكان دادن جامعه
مي باشد .بر اساس آمار اعالم شده از سوي سازمان ثبت احوال همچنان تهران رکورددار طالق در کشور
است به طوریكه روزانه  09زوج در تهران از یكدیگر جدا مي شوند .نتایج بررسي که سال  09بر روي هزار
پرونده طالق در دادگاههاي جنوب شرق و شمال غرب تهران صورت گرفته ،فقر مهارت هاي ارتباطي  ،عدم
تناسب خصوصيات شخصيتي دختر و پسر  ،اختالفات باليني( افسردگي ،اضطراب و وسواس ها)  ،مباحث
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اقتصادي ،مشكالت جنسي  ،رفتارهاي پرخطر مانند اعتياد و دخالت هاي والدین از عوامل طالق معرفي
شده است .همچنين 58درصد طالق ها در پنج سال اول زندگي رخ مي دهد که بيانگر انتخاب نادرست و
ضعف تفاهم مي باشد چرا که ازدواج یعني پيوند دو نفر از دو فرهنگ و دو دیدگاه متفاوت اجتماعي و براي
جذب این دو دیدگاه حداقل پنج سال زمان الزم است 38 .درصد از زوج هایي که در  8سال اول زندگي
طالق مي گيرند داراي یک یا دو فرزند هستند )5(.با توجه به موارد ذکر شده تجارب و مشارکت فعال و
هوشمندانه دیگران به ویژه اعضاي خانواده در قالب حكميت مي تواند نقش مهمي در کاهش آمار طالق
داشته باشد.

 .2حکمیت و قرآن

 2.1حکمیت و قرآن
داوري از شيوه هاي حل و فصل دعاوي در ميان مردم ،و نهادي قدیمي است که در ایران باستان و عربستان
قبل از اسالم رواج داشت و دین اسالم هم آن را امضا کرد .اسالم براي حل اختالفات زناشویي از طریق
داوري اهميت ویژه اي قائل شده و با ذکر آیاتي در قرآن کریم ،زمينه توجه بيشتر به آن را فراهم نموده
است)6(.
و اِنْ خِفْتُم شَقاق بَیْنهِما فَاْبعَثوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ و حَکَماً من أَهْلِها اِنْ یریدا إصالحاً یُوَفّقِ اهللُ بَیْنَهُما اِن اهللَ کان علیماً
خبیراً« .نساء -آیه »35
و اگر از ناسازگاري ميان زن و مرد بيم دارید ،داوري از طرف مرد و داوري از طرف زن تعيين کنيد ،اگر آنها سرسازگاري
داشته باشند ،خدا ميانشان آشتي خواهد داد .بيشک خداوند دانا و آگاه است.

این آیه ،براى رفع اختالف ميان زن و شوهر ،و پيشگيرى از وقوع طالق ،یک دادگاه خانوادگى با
امتيازات زیر را پيشنهاد ميکند:
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 .1داوران ،از هر دو فاميل باشند تا سوز ،تعهّد و خيرخواهى بيشترى داشته باشند.
 .2این دادگاه ،نياز به بودجه ندارد.
 .3رسيدگى به اختالف در این دادگاه ،سریع ،بدون تراکم پرونده و مشكالت کارِ ادارى است.
 .4أسرار دادگاه به بيگانگان نمىرسد و مسائل اختالفى در ميان خودشان مىماند.
 .8چون داوران از خود فاميلاند ،مورد اعتماد طرفين مىباشند.
از امام صادق (عليه السالم ) دربارهى «فابعثوا حَكماً »...سؤال شد ،حضرت فرمود :حَكمين نمىتوانند به
طالق و جدایى حكم کنند ،مگر آنکه از طرفين اجازه داشته باشند.
نکات قابل استفاده از آیه:
 .1عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد .نگرانى از شِقاق و جدایى کافى است تا اقدام به گزینش داوران
شود( .وَ إن خِفتُم )...
 .2قبل از نگرانى از شِقاق ،در زندگى مردم دخالت نكنيم( .وَ إن خِفتُم )...
 .3طالق و جدایى ،سزاوار ترس و نگرانى است( .وَ إن خِفتُم شِقاقَ )...
 .4زن و شوهر ،یک روح در دوپيكرند .کلمه «شقاق» جایى بكار مىرود که یک حقيقت به دو قسمت
تقسيم شود.
 .8اقدام براى اصالح باید سریع باشد .حرف «فاء» در جمله «فابعثوا» براى تسریع است.
 ..جامعه در برابر اختالفات خانوادهها ،مسئوليّت دارد« .وان خفتم ...فابعثوا»
 .7بستگان ،در رفع اختالف خانوادهها ،مسئوليّت بيشترى دارند« .من اهله»
 .5زن و مرد در انتخاب داور ،حقّ یكسان دارند« .حَكماً من اهله و حَكماً من اهلها»
 .0در جامعه به افرادى اعتماد کنيم و داورى آنان را بپذیریم« .فابعثوا حكماً »...
 .19مشكالت مردم را با کمک خود مردم حل کنيم« .فابعثوا حكماً من اهله»
 .11از آشتى دادن نااميد و مأیوس نبوده و نسبت به آن بىتفاوت نباشيم« .فابعثوا»
 .12بيش از نگرانى ،موج ایجاد نكنيم ،یک داور براى هر یک کافى است« .حَكماً من اهله و » ...
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 .13اسالم به مسائل شورایى و کدخدامنشى توجّه دارد« .حكماً من اهله و حَكماً من اهلها»
 .14همه مسائل را به قاضى و دادگاه نكشانيد ،خودتان درونگروهى حل کنيد« .فابعثوا حكماً من اهله»
 .18هرجا سخن از حقوق است ،طرفين باید حضور داشته باشند« .حكماً من اهله و حَكماً من اهلها»
 .1.باید زن و شوهر ،داورى داوران انتخاب شده را بپذیرند( .الزمهي انتخاب داور ،اطاعت از حكم
اوست).
 .17در انتخاب داور باید به آگاهى ،رازدارى و اصالحطلبى آنان توجّه کرد« .ان یریدا اصالحاً»
 .15هرجا نيّت و بناى اصالح باشد ،توفيق الهى هم سرازیر مىشود« .ان یریدا اصالحاً یوفّق اللّه بينهما»
 .10دلها بدست خداست« .یوفّق اللَّه بينهما»
 .29به عقل و تدبير خود مغرور نشوید ،توفيق را از خداوند بدانيد« .یوفّق اللّه»
 .21طرح قرآن براى اصالح خانواده برخاسته از علم و حكمت الهى است« .عليماً خبيراً»
 .22باید حُسن نيّت داشت ،چرا که خداوند ،به انگيزههاى همه آگاه است« .انّ اللّه کان عليماً خبيراً ))7
در این آیه از داوري به حكميت تعبير شده و موضوع آن « خوف شقاق » است )8(.در مورد اینكه خطاب
آیه  38سوره مبارکه نسا به چه کسي است ،اختالف نظر وجود دارد .برخي مخاطبين آیه را حكام و قضات و
برخي خانواده زوجين ،زوجين دانستهاند)9(.
 2 .2شقاق

لغت شناسان ،براي کلمه شقاق معاني متعددي را بيان کرده اند .از ميان معاني ذکر شده ،ممكن است دو
معناي ذیل اراده شده باشد :
 - 1شقاق ،از ریشه مشقّت؛ در حدیثي از پيامبر(ص) آمده است :
لوال ان اشقّ علي امّتي المرتهم بالسّواک عند کلّ صلوۀ  -اگر بر امت من سخت نبود ،به آنان فرمان مي دادم
که براي هر نمازي مسواک بزنند.
کلمه «اشقّ» در این حدیث به معناي سختي ،مشقّت ،و به زحمت افتادن است .اگر شقاق در آیه مورد بحث،
به معناي مشقّت باشد ،در این صورت ،مقصود از آیه حالتي است که زن و شوهر با رفتار خود ،یكدیگر را به
مشقّت و زحمت مي اندازند.
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-2شقاق از ریشه «شقّ»« ،شقيق» و «منشق» و «انشقاق» به معناي دو نيم شدن و نصف شدن؛ نظير
عبارت «وانشقّ القمر» که در قرآن به معناي دو نيم شدن ماه است .اگر شقاق در آیه مورد بحث ،از ریشه
انشقاق باشد ،در این صورت ،مقصود از شقاق ،به وجود آمدن حالتي است که زوجين به دليل کراهت از
یكدیگر ،از هم فاصله مي گيرند؛ به نحوي که از وحدت معنوي گذشته خبري نيست .از نظر مفسّران قرآن
کریم  ،شقاق به معناي مطلق اختالف و افتراق است و موضوع داوري نيز همين خواهد بود .درفقه اماميه
شيخ طوسي در مورد مصداق شقاق مينویسد :شقاق در جایي صادق است که هر یک از زوجين از دیگري
بدش بياید و بين آنها خصومت و نزاع پدید آمده باشد ،به گونهاي که نه بر ادامه زندگي و نه بر طالق توافق
نميکنند .در اینجاست که باید هر کدام حكمي تعيين کنند تا شاید آنها بتوانند سازش برقرار نمایند یا
صالح را در جدایي ببينند )11( .
شقاق در اصطالح برخي فقها به معناي «نشوز» یا «کراهت» زوجين از یكدیگر است ()11

 .3حکمیت و قانون
در مجموعه قوانين مربوط به خانواده ،قانونگذار قبل از انقالب اسالمي نهادي به نام داوري ایجاد و براي آن
مقرراتي را وضع کرده بود .پس از انقالب اسالمي ،اصطالح «حكميت» جایگزین اصطالح «داوري» شده و
تغييراتي نيز درمقررات آن اعمال گردید .در حال حاضر ،به موجب «ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط
به طالق» و «آیين نامه اجرایي» آن ،قضات محاکم خانواده دادخواستهاي طالق را به داوري ارجاع ميدهند
تا با تالش داوران ،از جدایي زوجين جلوگيري و بدین ترتيب از ميزان طالق کاسته شود)12( .
ماده  8قانون حمایت خانواده مصوب  1383/11/18مقرر مي داشت «دادگاه در صورت تقاضاي هر یک از
طرفين مكلف است موضوع دعوا را به استثناي رسيدگي به اصل نكاح و طالق به یک تا سه داور ارجاع نماید.
همچنين دادگاه در صورتي که مقتضي بداند راساً نيز دعوي را به داوري ارجاع خواهد کرد.
همچنين پس از تصویب قانون اصالح مقررات مربوط به طالق در تاریخ  79/12/21و تبصره  1.آن در 25
آبان  71در مجمع تشخيص مصلحت نظام  ،ضمن ارائه گواهي عدم امكان سازش در طالق هاي توافقي ،
زوجين را ملزم به رجوع به دادگاه کرد .و ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط به طالق تصریح مي دارد :
«از تاریخ تصویب این قانون زوجهایي که قصد طالق و جدایي از یكدیگر را دارند بایستي جهت رسيدگي به
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اختالف خود به دادگاه مدني خاص مراجعه و اقامه دعوي نمایند  .چنانچه اختالف فيمابين از طریق دادگاه و
حكمين ،از دو طرف که برگزیده دادگاهند (آن طور که قرآن کریم فرموده است) حل و فصل نگردید ،دادگاه
با صدور گواهي عدم امكان سازش آنان را به دفاتر رسمي طالق خواهد فرستاد و »...همچنين طبق تبصره
یک ماده واحده نحوه دعوت از حكمين و بررسي صالحيت آنها به عهده دادگاه مدني خاص مي باشد)13(.
بر اساس ماده  ،3چنانچه در بين اقارب ،فرد واجد شرایط نبوده یا دسترسي به آن مقدور نباشد و یا اقارب از
پذیرش داوري استنكاف نمایند ،هر یک از زوجين ميتواند داور خود را از بين افراد دیگر که واجد صالحيت
هستند تعيين و معرفي نماید و در صورت امتناع یا عدم توانایي در معرفي داور ،دادگاه راساً از بين افراد
واجد شرایط ،مبادرت به تعيين داور یا داوران خواهد کرد که شرایط داوران منتخب در ماده  4آیين
نامه(مسلمان بودن  ،آشنایي نسبي به مسائل خانوادگي و اجتماعي  ،تأهل ،معتمد بودن و عدم اشتهار به
فسق و فساد )...آمده است)14(.
(ماده ).داوران باید حداقل  2جلسه با حضور طرفين تشكيل داده و سعي در رفع اختالف بنمایند چنانچه
رفع اختالف به عمل نيامد و یا یكي از زوجين از حضور در جلسات خودداري کرد  ،با تشكيل جلسات دیگر
با حضور طرفين یا یكي از آنها و یا بدون حضور  ،موارد اختالف را بررسي نموده و نظر خود را به دادگاه اعالم
نماید  .لذا دادگاه پس از معرفي و انتخاب داوران بالفاصله در وقت فوق العاده جلسه توجيهي تشكيل داده و
براي اعالم نظر مهلت معقولي به داوران مي دهد و این مهلت بنا به تقاضاي داوران قابل تمدید است.
همچنانكه مالحظه شد فلسفه رجوع به داوري آن است که داوران با مشارکت یكدیگر نسبت به رفع اختالف
و حصول سازش و اصالح بين زوجين اقدام نمایند و چنانچه در این امر موفق نشوند ،قاضي با ورود به ماهيت
دعوي اتخاذ تصميم مي نماید )15 (.

 .4حکمیت و خانواده درمانی ()16.1
 4.1تاریخچه خانواده درمانی
تخصص و حرفه خانواده درماني نسبتا جدید است و ظهور رسمي آن به دهههاي  1089 ، 1049و 10.9
برميگردد .در سال  1035شوراي ملي روابط خانوادگي شروع بكار کرد در سال  1045اولين اثر درباره
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زناشوئي درماني توسط بالمتيل من منتشر شد و مطالعه خانوادههاي اسكيزوفرنيک توسط الیمن صورت
گرفت.
در خالل سالهاي  1089تا  1080ناتان آکرمن »رویكرد روان تحليلي« را براي کار کردن با خانوادهها
مطرح کرد و بيتسون مطالعه الگوهاي ارتباط را در خانواده آغاز کرد و کارل ویته اولين کنفرانس را درباره
خانواده درماني در سي ایسلند ایالت جورجيا برگزار کرد .اولين نشریه در خانواده درماني در سال 10.1
منتشر شد و شبكه ساز خانواده درماني در سال  107.و انجمن خانواده درماني )(AFTAدر سال 1077
شروع به کار کرد در خالل سالهاي  1059تا  1050شيوههاي تحقيق در خانواده درماني متداول شد و
رهبران جدیدي در خانواده درماني ظهور کردند که بسياري از آنان زن بودند .از سال  1009به بعد رشد
عضویت متخصصان در انجمنهاي خانواده درماني چشمگير شد .خانواده درمانيهاي متمرکز بر راه حل
فراگير شدند و بطور کلي جایگاه عميقتري بين فنون درماني حوزه روان شناسي پيدا کرد.
 4.2انواع نظریههای خانواده درمانی

رویكردهاي نظري اصلي در حيطه خانواده درماني عبارتند از  :خانواده درماني روان تحليلي  ،خانواده
درماني تجربياتي  ،خانواده درماني شناختي رفتاري  ،خانواده درماني ساختي  ،خانواده درماني استراتژیک و
خانواده درماني متمرکز بر راه حل .
خانواده درمانی مبتنی بر روان تحلیلی
صاحبنظران اصلي آن ناتان آکرمن  ،ویليامسون  ،الیمن واین و تئودور کيدز هستند که شيوه درمان آنها
ریشه در نظریه فروید دارد .در این شيوه فرایندهاي ناهشيار اعضاي خانواده به یكدیگر مرتبط دانسته
ميشوند و اعتقاد بر این است که بایستي روي نيروهاي ناهشيار که آسيب را بوجود آوردهاند ،کار کرد .نقش

درمانگر یک معلم یا والد یا مفسر تجربه است .فنون درماني عبارتند از  :تحليل رویا  ،انتقال  ،رویارویي ،
تاریخچه زندگي  ،تمرکز بر نقاط قوت
خانواده درمانی تجربیاتی
نظریه پردازان عمده آن ویرجينيا سيتر  ،کارل ویته کر  ،فرد دوهل و  ...هستند که معتقدند مشكالت
خانواده از سرکوب احساسات  ،خشكي و انعطاف ناپدیري  ،فقدان آگاهي  ،مرگ عاطفي و استفاده بيش از
حد از مكانيزمهاي دفاعي ریشه ميگيرد.
در این رویكرد خانواده درمانگر تالش ميکند انعطاف پذیري  ،صميميت  ،عزت نفس  ،پتانسيل براي تجربه
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را در خانواده افزایش دهد و از فنون مجسمه سازي  ،صحنه آرایي خانوادگي  ،شوخي  ،مصاحبه با
عروسكهاي خانواده  ،هنردرماني خانواده  ،بازي نقش  ،بازسازي خانواده و  ...استفاده ميشود
خانواده درمانیهای رفتاری و شناختی _ رفتاری
نظریه پردازان عمده آن ویليام مسترز  ،ویرجنيا جانسون  ،جوزف ولپه  ،بندورا و  ...هستند .این شيوه درماني
بر اساس نظریههاي رفتاري و شناختي معتقد است ،رفتار از طریق پيامدها ابقا یا حذف ميشود .رفتارهاي
نامناسب را ميتوان اصالح کرد .همينطور شناختهاي غير منطقي را ميتوان اصالح کرده و در نتيجه در
تعامالت و رفتارهاي زوجي یا خانوادگي تغيير ایجاد کرد.
درمانگر نقش یک معلم و متخصص تقویت کننده رفتارهاي مناسب را بازي ميکند .در این رویكرد از فنون

درماني تقویت منفي  ،تعميم  ،خاموش سازي  ،اقتصاد پتهاي  ،گریز ذهني  ،عبارات مقابلهاي منطقي ،
سرمشق دهي و  ...استفاده ميشود.
خانواده درمانی ساختی
سالوادور مينوچين  ،مونتالوو  ،فيشمن  ،روزمن و  ...نظریه پردازان اصلي این شيوه از خانواده درماني هستند
که کارکرد خانواده را متضمن ساخت خانواده  ،زیر منظومهها و مرزها ميدانند .درمانگران نقشه خانواده را
بطور ذهني ترسيم ميکنند و در پياده کردن ساخت مناسب خانواده تالش ميکنند و در واقع همچون
کارگردان تئاتر عمل ميکنند  .فنون درماني عبارتند از  :بازسازي  ،الحاق  ،تشدید پيامها  ،مرزسازي و...
خانواده درمانیهای استراتژیک  ،سیستمی و متمرکز بر راه حل
این سه رویكرد روشمدار و کوتاه مدت هستند که هر سه مرهون کار ميلتون اریكسون ميباشند و از ميراث
مشترکي برخوردارند .هدف  ،شيوه کار و فنون مورد استفاده در این سه رویكرد مشابه یكدیگر است و از
فنوني چون باز تعبير  ،کمرنگ کردن تعبير و تفسير  ،تعيين تكاليف شاق  ،تكيه بر فرایند سواالت حلقوي ،
تمرکز روي راه حلهاي فرضي  ،تعيين کردن تشریفات و  ...استفاده ميشود .از نظریه پردازان استراتژیک جي
هي لي  ،ریچارد فيش و از نظریه پردازان سيستمي بوسكلو  ،کارل تام و از نظریه پردازان متمرکز بر راه حل
ایمسوبرگ و دیویس را ميتوان نام برد.
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 4.3خانوادههای نیازمند خانواده درمانی
خانوادههایي که از فرایند خانواده درماني بهره ميبرند ،عبارتند از خانوادههاي داراي عضو معتاد یا بيمار
رواني و همچنين خانوادههاي داراي عضو مبتال به اختالالت جسمي که به نحوي روي کارکرد خانواده تاثير
گذاشته است خانوادههاي طالق گرفته  ،ازدواج مجدد کرده  ،فوت یكي از اعضا  ،خانوادههاي داراي مشكالت
اقتصادي  ،فرهنگي و...
خانوادههاي داراي مشكل اغلب به صورت غير مستقيم مثال مشكالت تربيتي کودکان  ،ناراحتيهاي روحي
یكي از اعضا و یا تصميم گيریها و کمک براي حل مشكالت سطحيتر به متخصصان مشاوره و روان شناسي
مراجعه ميکنند .در طول مشاورههاي فردي نياز به توجه به نقش خانواده در بروز مشكل شكل ميگيرد و
برحسب رویكرد درمانگر  ،روند درمان تداوم ميیابد .
 4.4خانواده درمانی و حکمیت
زوج درماني و در نظر گرفتن دو انسان به عنوان یک واحد  ،قدم بزرگي بود در تغيير نگرش و تفكر در
رویكرد هاي روان درماني ؛ اما هنوز کامل نبود و منظومه کامل خانواده شامل پدر  ،مادر  ...را در بر نمي
گرفت.
خانواده جزئي از روابط انساني و عنصري از آن است که از یک سو با عوامل وابسته به محيط خود مانند
جامعه ،طبيعت و تاریخ رابطه دارد و از سوي دیگر خود نيز شامل انواع تحت سيستم هایي مي شود که
روابط زن وشوهر ،پدر و فرزند ،مادر و فرزند ،فرزندان با هم و سایر روابط یک خانواده را در بر مي گيرند.
بنابراین رفتار هر یک از اعضاي خانواده تابعي از کل سيستم خانواده و سيستم هاي فراگير تر مربوط به آن و
نيز سایر اعضاي آن خانواده است )16 .2( .بویژه در جامعه ما به عنوان جامعه مسلمان با فرهنگ و تمدن
غني که پيوندهاي خانوادگي  ،قومي و ...در آن بيشتر از کشورهاي غربي است ،ميتوان از این توان جهت
حل مشكالت خانوادگي بهره برد .بر این اساس ،داوري باید در زمان اختالف زن و شوهر اجرا گردد و
خانوادهها در برابر اختالف زن و شوهر جوان احساس مسئوليت کنند تا بدین ترتيب از مشغله ي دادگاههاي
خانواده کاسته شده و دادگاهها با فراغ بال و حوصله بيشتري به اختالفات پيچيده تر خانوادگي رسيدگي
نمایند .زوجين و خانوادههاي آنان نيز باید داراي سعه صدر باشند و آستانه تحمل خود را باال ببرند و به هر
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بهانهاي به دادگاه خانواده مراجعه نكنند .اگر داوريها همراه با احساس مسئوليت و به قصد صالح باشد ،
بسياري از مشكالت و اختالفات حل شده و آرامش و آسایش به خانوادهها بازميگردد.

 .5بررسی اثر بخشی وضعیت حکمیت در شرایط کنونی
در رابطه با ميزان اثر بخشي رویه عملي فعلي حكميت تحقيق جامع و کاملي صورت نگرفته است .بعضي از
تحقيقات و اظهار نظرها از تاثير مثبت آن حكایت ميكند.از جمله اظهارنظر زیر :
در مجتمع قضایي خانواده شهر تهران . ،شعبه  ،تحت عنوان شعب حكميت فعاليت مي کنند .مشاوران و
مددکاراني که در این شعب به طور تمام وقت به خدمتگزاري مشغولند ،از لحاظ تحصيالت  ،تجربه  ،کارآیي
باال  ،تعهد کاري و ...قابل توجه هستند .آن گونه که تجربه چند ماهه نشان داده است در کاهش بار پرونده
هاي مطروحه  ،ایجاد صلح و آشتي پيش از این که پاي خانواده به دادگاه باز شود ،نقش آفریني هاي خوبي
داشته اند)17(.
در مقابل  ،برخي از تحقيقات آماري از جمله تحقيق زیر به نا کارآمدي وضعيت اجراي کنوني حكميت
اشاره دارند:
در راستاي ارزیابي قانون داوري در دادگاه ها آمارهایي راجع به دادنامه هاي طالق و وضعيت داوري در این
گونه دعاوي ارائه مي شود .آمارهاي ذیل از مراجعات زوجين در دو ماه مرداد و شهریور سال  1353در یكي
از مجتمع هاي خانواده دادگستري تهران استخراج شده است()18
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جدول شماره ( :)1فراوانی و درصد دادنامه های طالق از جهت ردّ یا پذیرش دادخواست

درصد تعداد

103 71/40

وضعيت پذیرش دادخواست
رد یا ابطال دعوي (به دليل عدم حضور خواهان یا عدم
اثبات مدعا )

ردیف

1

39/0

1

تصحيح رأي

2

39/0

1

گزارش اصالحي

3

حكم به طالق

4

148 51/58
100
%

جمع کل

253

جدول شماره ( :)2فراوانی و درصد دادنامه های طالق از جهت وضعیت ارجاع به داوری

وضعيت ارجاع

ردیف

درصد تعداد
44 54/29

عدم ارجاع به داوري ( به دليل عدم حضور خوانده)

1

105 46/70

ارجاع به داوري

2

149 100%

جمع کل

جدول شماره ( :)3فراوانی و درصد نتیجه موفقیت داوران
درصد

تعداد

نتيجه

ردیف

04/99

104

صدور گواهي عدم امكان سازش

1

6/0

1

گزارش اصالحي

2
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جمع کل

از آمارهاي فوق نتایجي به شرح ذیل به دست مي آید
 -1قریب به نيمي از دادخواست هاي طالق (بيش از 49درصد) به دليل عدم پيگيري خواهان یا عدم اثبات
مدعا از سوي وي ،توسط دادگاه رد یا ابطال مي شود .همچنين آمارها نشان مي دهد حجم زیادي از
مراجعات زوجين به محاکم خانواده یا به جهت تصميم هاي عجوالنه و مقطعي آنها بوده ،یا طرح دعوا بي
اساس و بدون دليل مي باشد و حدود 39درصد از دادخواست هاي طالق به جهت عدم حضور خواهان به
داوري ارجاع نشده است .مانند آن که زوج متواري یا مجهول المكان بوده است.
 -2از ميان مواردي که به داوري ارجاع شده ( 79درصد) ،تقریباً تمام موارد به صدور گواهي عدم امكان
سازش منتهي شده است ( .)%00به طور روشن از  198موردي که به داوري ارجاع شده اند ،فقط یک مورد
اصالح زوجين گزارش شده است و در بقيه موارد داوران رأي به عدم امكان سازش داده اند.
-3اگر چه آمارهاي ارائه شده مربوط به یكي از محاکم خانواده است ،لكن بررسي ها نشان مي دهد در سایر
محاکم خانواده نيز وضع به همين صورت است .با توجه به آمارها معلوم می شود ،نه تنها داوری در
محاکم خانواده فاقد کارآمدی الزم می باشد ،بلکه در کاهش آمار طالق نیز مؤثر نبوده است .
واحد داوری در وضعیتی که فعالً در دادگاههای خانواده موجود است ،تقریباً جنبه تشریفاتی دارد .

 .6نقد و بررسی و پیشنهادات اصالحی

با توجه به عدم کارایي الزم رویه فعلي قانون حكميت در کاهش طالق به رغم اهميت داوري در فقه و
مقررات موضوعه ،این سوال مطرح ميشود که آیا اصل نهاد داوري اشكال دارد یا ترتيب اجراي آن ،آن گونه
که در قانون گنجانده شده است اشكال دارد؟ بدیهي است که با توجه به اینكه اصل ارجاع امر به داوري که
برگرفته از دستور صریح خداوند متعال در آیه شریفه  38سوره نساء است ،نميتواند اشكال داشته باشد زیرا
خداوند عليم و آگاه است و احكام و دستورات خداوند نيز ناشي از علم و تدبير الهي است و به هيچ وجه در
اثرات مطلوب آن نميتوان شک کرد ليكن مشكالت موجود در مقررات ونحوه اجراي داوري ،ميتواند اشكال
داشته باشد)19(.
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علل ناکارآمدی نهاد داوری در محاکم خانواده و موارد پیشنهادهای اصالحی به شرح ذیل بیان می
شود:

 -6.1کار گروه مشترک و میان رشته ای و تشکیل مجتمع های خانواده ترکیبی

حكميت بيشترازدیدگاه قانوني و فقهي و اکثرا به صورت مجزا مورد بررسي قرار گرفته است .در
صورتي که الزم است این امر توسط کار گروه مشترک و به صورت ميان رشته اي (یک حوزه
ميانرشتهاي ،عبارتست از «تلفيق دانش ،روش و تجارب دو یا چند حوزه علمي و تخصصي براي
شناخت و حل یک مسأله پيچيده و یا معضل اجتماعي چند وجهي ) توسط متخصصان مشاوره و
روانشناسي  ،حقوق ... ،مورد بررسي  ،قانون گذاري ،سازمان دهي و اجرا قرار گيرد.
مجتمع هاي خانواده با ترکيبي از واحد حكميت و داوري از کارشناسان و مشاوران حقوق  ،مشاوره
و روانشناسي ...تشكيل گردد و نيز شعب محاکم در محيطي خارج از نقاط شلوغ شهر و نيز در
محيطي جداي از بقيه محاکم و دادسرا ميتواند اثرات مطلوبتري داشته باشد ،زیرا گاهي اطالع
دیگران از اختالف زوجين و گاهي دخالت افراد مغرض و سودجو و گاهي دخالت افراد بياطالع و
فاقد تخصص و توان ،خود باعث تشدید اختالف ميشود.

 -6.2گسترش حیطه ارجاع به داوری

ارجاع به داوري فقط منحصر به دادخواست هاي طالق نباشد؛ بلكه با اصالح مقررات موجود ،سایر دعاوي
خانواده به واحد داوري نيز ارجاع شود.
شقاق یک معلول است و علت آن هر چيزي مي تواند باشد .سوء رفتار ،ترک انفاق ،نگهداري فرزند و...؛ لذا
دليلي ندارد که موضوع داوري ،فقط طالق باشد .هر کدام از این موارد مي تواند در آینده عامل طالق شود.
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در واقع این قبيل مسایل مي تواند منجر به خوف شقاق شوند .لذا موضوع داوري مطلق اختالفات زن و شوهر
است و اختصاص به طالق ندارد)21(.

 -6.3عدم اقدام به داوری اطرافیان زن و شوهر در صورت مشاهده کوچکترین نشانه ناسازگاری؛
زیرا این عمل آنان مداخله در زندگي دیگران محسوب مي شود .دخالت کسان دو طرف که غالبا با تعصب و
محبت هاى ناروا همراه است ،کار را روز به روز مشكل تر و پيچيده تر مى سازد .بنابراین ،باید مسایل جزیي
و اختالفات معمولي را از موضوع داوري خارج نمود )21(.و بدانيم مداخله با حمایت و دلسوزي متفاوت است.

 -6.4اقدام به داوری قبل از عمیق شدن اختالف زوجین و مراجعه آنان به دادگاه؛
مداخله اطرافيان براي داوري و حل اختالفات ،باید قبل از عميق شدن اختالف و تصميم جدّي طرفين
براي جدایي و مراجعه آنان به مراکز قضایي ،شبه قضایي و مراجع انتظامي باشد .زیرا حكميت یک اقدام
پيشگيرانه بوده و زماني نتيجه مي دهد که دو طرف هنوز به یكدیگر عالقمند باشند .بنابراین مداخله
اطرافيان با هدف سازش و رفع نزاع ،پس از تصميم دو طرف براي جدایي در اکثر موارد بي اثر خواهد
بود )22(.آنچه که امروزه در مقررات (ماده واحده اصالح مقررات طالق و آیيننامه) مشاهده مي شود
متاسفانه داوري را پس از مراجعه زوجين به دادگاه پيشبيني کرده و قيد شده است«:چنانچه اختالف في
مابين از طریق دادگاه حل و فصل نگردید ،رسيدگي به داوري ارجاع گردد ».در صورتي که روند باید به
عكس باشد به نحوي که بدواً طرفين به داوري ارجاع شوند و در صورت عدم توفيق داوران به محاکم مراجعه
نمایند .واحدهاي داوري یا مشاوره قبل از مراجعه به دادگاههاي خانواده ایجاد شود که ميتواند زمان اجراي
داوري را قبل از شروع رسيدگي به درخواست طالق قرار دهد)23(.

 - -6.5تحت پوشش (بیمه) قرار گرفتن خدمات مشاوره ای و روانشناسی  ،تشکیل
وزارت ازدواج و خانواده
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چگونه است که جهت سالمت و بهداشت و درمان جسمي  ،بيمه ها و خدمات متنوعي وجود دارد و صرف
هزینه در این راستا به عنوان سرمایه گذاري و نه اتالف سرمایه تلقي مي شود اما براي صيانت از روان
شهروندان و حفظ کانون خانواده چنين خدمات گسترده اي وجود ندارد ؟
در احادیث و سيره اهل بيت عليهم السالم  ،نمونه ها و تاکيدات زیادي بر امر اصالح بين مردم شده است
از جمله آنكه امام صادق (ع) به یكي از یاران (مفضل) فرمودند :هرگاه ميان دو نفر از شيعيان ما نزاعى دیدى
از مال من غرامت بده (یعنى با پرداخت وجه مورد اختالف ،ميان آنان را اصالح

کن )()42

لهذا پيشنهاد مي شود طرح هایي چون مشاوره خانواده به شيوه مشابه پزشک خانواده (ارتباط مستمر یک
مشاور با چند خانواده)  ،بيمه ها و خدمات حمایتي بویژه جهت خانواده هاي نيازمند و ....ارائه شود  .طرح
تشكيل وزارت ازدواج و خانواده نيز به عنوان متولي امور مي تواند مورد بررسي و ارزیابي قرار گيرد.

 -6.6تکلیف داوری در دعاوی طالق غیر توافقی و توافقی درمراکز مشاوره خانواده
در الیحه جدید حمایت خانواده ،صدور گواهي عدم امكان سازش در طالق توافقي به مراکز مشاوره خانواده
واگذار شده که این مراکز از سوي قوه قضائيه در کنار دادگاههاي خانواده تشكيل ميگردد .در مورد طالق
غير توافقي ،ثبت طالق منوط به حكم دادگاه است .با توجه به فضاي حاکم بر مراکز مشاوره خانواده که
فضاي صلح و سازش بوده و روحيه چيرگي ومحكوم نمودن بر طرف مقابل درآن وجود ندارد و با توجه به
حضور کارشناسان ،تكليف داوري در دعاوي طالق غير توافقي نيز ،قبل از طرح پرونده در دادگاه ،به این
مراکز واگذار شود و ارائه گواهي و صورتجلسه و نتيجه اقدامات مرکز مشاوره به محاکم خانواده جهت طرح
دعوي طالق ضروري تلقي شود ،این موضوع هم داوري را به فلسفه و هدف خود نزدیک ميکند و هم از
اطاله دادرسي در دادگاه خانواده جلوگيري خواهد نمود)25(.
 -6.7تبیین جایگاه قانونی ستاد حكميت و نيز تدوین اساسنامه  ،قانون مدون و ضوابط()26
 -6.8رعایت حقوق خدمتگزاران نظام خانواده که در شعبات حكميت مشغول خدمت هستند()27
 -6.9حمایت و تامین افراد دلسوز و کارامد با تحصيالت مرتبط ()28
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 -6.11اصالح مقررات انتخاب حکمین
اصالح مقررات مربوط به داوري در بخش نحوه انتخاب حكمين مناسب تنظيم نشده است.
در شرایط کنوني ،به دليل امتناع زوجين از معرفي داور ،دعوي به اشخاص معيني که از پيش در نهاد داوري
حضور دارند و داوري را شغل خود قرار داده اند ارجاع مي شود؛ این افراد غالباً انگيزه اي براي سازش و حفظ
رابطه زوجيت ندارند .این رویه موجب شده که داوري ،تأثير محسوسي در کم نمودن آمار طالق نداشته باشد.
لذا پيشنهاد مي شود ،قضات محاکم خانواده ملزم شوند از وضع خانواده هاي طرفين تحقيق نمایند و از ميان
آنان اشخاص واجد شرایط را براي داوري انتخاب نمایند .بدین ترتيب ،هم به داوري از نوع قرآني عمل مي
شود و هم تأثير محسوسي در کم شدن ميزان طالق بوجود مي اید)29(.

 -6.11وحدت رویه قضات
اختالف رویه قضات در ارجاع به داوري در پروند هها ،موجب تشتت رویهها گردیده و در بعضي موارد رویهها
تبعيض آميز تلقي ميشود.لذا وحدت رویه الزم است)31(.

 -6.12توجه بیشتر به طالق های توافقی
صوري بودن داوري در طالقهاي توافقي بيشتر به چشم ميخورد ،لذا باید دادگاههاي خانواده دقت و نظارت
بيشتري بر فعاليت داوران داشته باشند .برگزاري جلسات توسط داوران با زوجين و تالش آنها براي صلح
وسازش ميتواند در برخي دعاوي به ویژه طال قهاي توافقي مؤثر باشد)31(.

 -6.13توجه به آثار مثبت حکمیت حتی در صورت انجام طالق
بنده معتقدم که حكميت حتي اگر مانع طالق نگردد بازهم اثر بخش و مفيد است .از جمله در موارد ذیل:
الف -رعایت بهترحقوق فرزندان و زوجين مطلق بعد از طالق
ب-ازدواج رجعي(ازدواج مجدد زوجين با هم بعد از طالق)
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ج-تعامل بهتر خانواده ها و جامعه با افراد طالق گرفته

 -6.14آموزش مهارتهای خرد مشاوره ای
داشتن چهارچوب نظري و مهارتهاي عملي مشاوره براي قضات ،وکال و داوران ...که با مشكالت خانوادگي در
ارتباط هستند  ،امري ضروري است  .از جمله این مهارتها مي توان به استفاده از پاسخهاي کوتاه،رو دررویي
،خالصه کردن ،انعكاس احساس و انعكاس محتوا  ،طرح سواالت باز و بسته و ...اشاره کرد .براي درک بهتر
موضوع یكي از این مهارتها یعني تفاوت سواالت باز و بسته به اختصار توضيح داده مي شود  .سواالت بسته
سواالتي هستند که به جواب مشخصي مي انجامند .معموال پاسخ سواالت بسته بسيار کوتاه است .مثال جواب
این سواالت مي تواند بله یا خير باشد.یک وکيل دعاوي مایل است که به سواالت بسته بپردازد .به این
صورت که پاسخهاي داده شده را به حوزه معيني محدود نماید .مشاوران با وکال فرق دارند و معموال تمایل
مشاور این است که مراجع را آزاد بگذارد تا وي راحت تر صحبت کند  .اثر سواالت باز کامال متفاوت از
سواالت بسته است .سواالت باز ميدان بيشتري به مراجعان داده و به وي فرصت مي دهد که به کشف حدود
مربوطه بپردازد( .... )32همچنانكه مشخص است دانستن و اجراي مهارتهاي خرد مشاوره اي ميتواند تاثير
حكميت را افزایش دهد .بنابراین الزم است دوره هاي آموزشي برگزار گردد.

-6 .15دوره های آموزشی برای خانواده های زوجین
در روایت آمده است که امام علي(ع) از حكمين مي پرسد" :هل تدریان ما تحكمان"؛ آیا ميدانيد که چگونه
حكم نمایيد؟ ()33
همانگونه که دوره هاي آموزشي قبل از ازدواج براي زوجين جوان برگزار مي گردد ،به همين موازات
پيشنهاد مي شود براي خانواده هاي زوجين بویژه پدر و مادر دوره هاي آموزشي برگزار گردد .آموزش
ضروري که متاسفانه هيچگونه کار تحقيقاتي و اقدام عملي در رابطه به آن صورت نگرفته است .کتب و
منابع آموزشي موجود نيز تنها به زوجين و مسائل آنها پرداخته است در صورتي که والدین زوجين نيز ،با
قبول نقش هاي جدید( نقش پدر زن ،مادر شوهر ....غير از نقش والدیني که قبال داشتند) نيازمند آموزش
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هاي جدید هستند .یكي از دالیل مهم طالق در کشور ،دخالت اطرافيان است که با آموزش و اجراي صحيح
وظایف ميتوان از تهدیدات کانون خانواده به عنوان فرصت و راهكار بهره برد.

 -6.16تشکیالت و انجمن های مردم نهاد
قرآن کریم یاري رساندن و کمک به دیگران را از وظایف هر مسلمان دانسته و ميفرماید« :اگر در دین خود
از شما یاري طلبند ،بر شما است که آنها را یاري کنيد» و «مؤمنان برادران یكدیگرند»)34(.
مسلمانان در جامعهي اسالمي نسبت به سرنوشت ،آینده و مشكالت یكدیگر مسئولاند و اگر کسي از زیر بار
این مسئوليت شانه خالي کند ،طبق آنچه از روایات به ما رسيده از زمرهي مسلمانان خارج است« :کسي که
صبح کند و اهتمام به امور مسلمانان نداشته باشد ،مسلمان نيست»)35(.
اميرمؤمنان علي(ع) ،هر شهروند جامعه اسالمي ،اعم از عالمان ،ثروتمندان و  ...را در قبال مردم آن جامعه
مسئول مي داند و ميفرماید« :خداوند پيش از آنكه بيسوادان را به آموختن تكليف کند ،دانایان را به
آموزش متعهد ساخت» )36(.همچنين فرمود« :خداوند سبحان روزي تُهيدستان را در خواسته توانگران رقم
زده است ...و خداي متعال بازخواستشان خواهد کرد»()37
امام علي(ع) در مواردي خود به سراغ خانواده هاي درگير مي رفت و با اندرز و نصيحت و گاه با استفاده از
اختيارات حكومتي به ماجرا فيصله مي داد و ميان زوجين آشتي مي داد .روزي امام(ع) در کوچه هاي کوفه
در گردش بود که زني سراسيمه نزد حضرت آمد و با اضطراب گفت شوهرم به من ستم کرده و سوگند یاد
کرده که مرا کتک بزند.امام(ع) اندکي درنگ کرد و فرمود :به خدا سوگند باید حق ستمدیده را گرفت.
امام(ع) با شتاب راه را طي کرد و به آستانه سراي زن رسيد .جواني رنگين پيراهن بيرون آمد .او شوهر زن
بود .امام(ع) به مرد گفت از خدا پروا کن ،چرا همسر خود را ترسانده اي؟ جوان مغرور که امام را نشناخت،
گفت :ترا به زن من چه کار؟ حال سوگند مي خورم او را بسوزانم .امام علي(ع) فرمود :تو را امر به معروف مي
کنم و باید توبه کني وگرنه تنبيه مي شوي .در آن حال گروهي از مردم رسيدند و به حضرت احترام کردند.
جوان که تازه متوجه شد با ولي مسلمانان روبه روست ،زبان به اعتذار گشود و گفت مرا ببخش .به خدا
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سوگند مانند زمين آرام مي شوم تا زنم بر روي من قدم بگذارد .امام علي(ع) با خشنودي در حالي که آیه
«ال خير في کثير من نجواهم اال ّمن امر بصدقة او معروف اواصالح بين الناس؛( )38در بسياري از رازگویي
هاي ایشان خيري نيست ،مگر کسي که (بدین وسيله) به صدقه یا کار پسندیده یا سازشي ميان مردم فرمان
دهد» را تالوت مي کرد ،بازگشت )39(.ابن شهر آشوب ،شبيه این ماجرا را روایت کرده و یادآور شده که
اميرمؤمنان در یک روز بسيار گرم  ،براي اصالح خانواده اي که زن از ترس از خانه فرار کرده بود ،به سراي
آنان رفت و با اندرز و موعظه به زن و شوهر ،ميانشان آشتي داد .امام پس از آرام شدن مرد به زن فرمود :اي
کنيز خدا ،به خانه ات برو و همسرت را به چنين کارهایي وادار مكن()41
همانگونه که براي حل بسياري از معزالت فرهنگي  ،اقتصادي و ...تشكيالت مردم نهاد وجود دارد .ميتوان با
تشكيل و ساماندهي اینگونه نهادها به تحكيم بنياد خانواده کمک شایاني کرد.تعامل بين نهادهاي مردم نهاد
،سازمان مشاوره و روانشناسي و ارگان هاي مرتبط بسيار سودمند خواهد بود.

 7خالصه و نتیجه گیری

داوري (حكميت) از شيوه هاي حل و فصل دعاوي در ميان مردم ،و نهادي قدیمي است که در ایران باستان
و عربستان قبل از اسالم رواج داشت و دین اسالم هم آن را امضا کرد .اسالم براي حل اختالفات زناشویي از
طریق داوري اهميت ویژه اي قائل شده و با ذکر آیاتي در قرآن کریم ،زمينه توجه بيشتر به آن را فراهم
نموده است)6(.
و اِنْ خِفْتُم شَقاق بَیْنهِما فَاْبعَثوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ و حَکَماً من أَهْلِها اِنْ یریدا إصالحاً یُوَفّقِ اهللُ بَیْنَهُما اِن اهللَ کان علیماً
خبیراً« .نساء -آیه »35

و اگر از ناسازگاري ميان زن و مرد بيم دارید ،داوري از طرف مرد و داوري از طرف زن تعيين کنيد ،اگر آنها
سرسازگاري داشته باشند ،خدا ميانشان آشتي خواهد داد .بيشک خداوند دانا و آگاه است .

حكميت ( داوري) راهكار قرآني براي حل مشكالت خانوادگي است که اجراي درست آن ميتواند ضمن
استحكام بنياد خانواده به کاهش آمار طالق بينجامد .در این مقاله ضمن بررسي حكميت از جنبه هاي
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قرآني ،فقهي ،قانوني ،مشاوره اي و روانشناسي به ميزان اثر بخشي  ،نحوه ومشكالت موجود اجراي حكميت
پرداخته شد .در پایان هم راهكارهایي جهت حل این مشكالت از جمله بررسي و اجراي حكميت توسط کار
گروه مشترک و ميان رشته اي (متخصصان حقوقي -فقهي -مشاوره و روانشناسي )....و تشكيل مجتمع
هاي خانواده ترکيبي  ،گسترش حيطه ارجاع به داوري به همه اختالفات و نه فقط طالق ،عدم اقدام به
داوري اطرافيان زن و شوهر در صورت مشاهده کوچكترین نشانه ناسازگاري به عنوان دخالت نامناسب ،
اقدام به داوري قبل از عميق شدن اختالف زوجين و مراجعه آنان به دادگاه  ،تحت پوشش (بيمه) قرار
گرفتن خدمات مشاوره اي و روانشناسي  ،تشكيل وزارت ازدواج و خانواده  ،تكليف داوري در دعاوي طالق
غير توافقي و توافقي درمراکز مشاوره خانواده  ،تبيين جایگاه قانوني حكميت  ،رعایت حقوق خدمتگزاران ،
حمایت و تامين افراد دلسوز و کارآمد جهت این امر ، ،اصالح مقررات انتخاب حكمين  ،وحدت رویه قضات ،
توجه بيشتر به مشكالت طالق هاي توافقي  ،توجه به آثار مثبت حكميت حتي در صورت انجام طالق،
آموزش خانواده ها (والدین و نه فقط زوجين)و فعال کردن نقش آنها ،آموزش مهارتهاي خرد مشاوره اي
،ایجاد و تقویت مراکز مردم نهاد ،اصالح قانون و نحوه اجراي آن  ،پيشنهاد گردید.
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