
 

3618 

گی
واد

خان
ی 

او
دع

ر 
 د

ان
یر

ی ا
س

در
 دا

ت
س

سیا
ه 

لع
طا

م
 

 
 3618-3634،صص1400(زمستان 16پياپي )جامعهشناسي سياسي ایران، سال چهارم، شماره چهارم  )پژوهشيي مقاله علم( فصلنامه علمي

 سیاست دادرسی ایران در دعاوی خانوادگیمطالعه 

 1ریحانه شهیدی

 2کاردوانیراحله 

 3امیررضا دهقانی نیا

 4سید مهدی میرداداشی

 چکیده: 

 کند و در صورت حاد شدن به بروز زوجین بین اختالف ممکن است زناشویی، مراحل از گذار طی در

 دهد پاسخ پرسش این به توصیفی و تحلیلی شیوه با که است آن بر پژوهش این. نجر شودم و طالق جدایی

 سه پژوهش، هاییافته اساس بر «دارد؟ وجود خانوادگی حل و فصل اختالفات برای شیوه هایی چه»  که

رسیدگی شبه قضائی و از  به صورتشیوه اول . دارد وجود خانوادگی اختالفات دادرسی در شیوه نوع

حل و شیوه سوم  ؛است فردمحورانه قضائی رسیدگی بر شیوه دوم مبتنی ؛طریق حکمیت و داوری است

 حاکم شیوه های که است آن پژوهش این محورانه است. ماحصل درمان نگاه با فصل اختالفات خانوادگی 

 است قضائی فرد محورانه رسیدگی اساس بر ایران، حقوقی نظام در خانوادگی اختالفات فصل و حل بر

 یا و دهد کاهش را جدایی که نیست شکلی به آن، خاص ماهیت دلیل به نظام این اساس بر دادرسی که

 تقابلی، تشریفاتی، ویژگی با حتی و باشد داشته اطفال خصوصا و زوحین برای کمتری پیامدهای و عوارض

 .شود می خانواده نهاد تزلزل و ها خصومت تشدید موجب خود فرد محورانه

 یقضائ ی،شبه قضائ ی،خانوادگ یحل و فصل، دعواواژگان کلیدی: 
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 مقدمه:

ی هانظامتمام  در. مشکالت و منازعات اجتماعی در تمامی جوامع و  در طول تاریخ وجود داشته است 

افتن راه حل موثر و وی موضوعات مختلف حقوقی دربارهی قضائی ریگمیتصمرسیدگی و  حقوقی دنیا،

در حوزه  (1387:60و دیگران،  فضائلی ) مورد تاکید است  همواره حل و فصل اختالفاتدر کارساز

 اختالف احتمال ایجاد  خانواده با توجه به حساسیت موضوع خانواده، اعتماد و ارتباط نزدیک و صمیمانه، 

اقدام  سازنهیزم خانواده حقوق نهینشده درزمحل اختالفات (3: 1393 ) نعیمی و شریعتی،.وجود دارد همواره

خانواده  یهادادگاه (482تا  463: 1398 گران،یو د یشهباز )به دادخواهی در محاکم دادگستری است.

 یدگینسبت به رس 1391از خانواده  تیقانون حما 4ه در ماد شدهحیتصر یپس از طرح دادخواست در دعاو

ها بیشتر معطوف به آئین  پژوهش در فقه و حقوق ایران، 1.ی کنندم دایپ تیصالح یخانوادگ یدعاو

 ،یلی)خلهستند   1391از خانواده  تیقانون حما قوانین نظیر های یو کاست هاینوآورو یا  دادرسی مدنی

نبودن و  تیاهداف شرع  یحل اختالف و  در راستا یبه شورا یخانوادگ  ی(نسبت به ارجاع دعاو 1386

 یدر دعاو یافتراق استیس جادیلزوم ا بر (1386، ی)اسدانتقاد کرده است.  یخانوادگ یدعاو دیتشد

( در پژوهش خود  بر 1386 ،ی)جعفر تاکید کرده است.محاکم خانواده  کردن یو تخصص  یخانوادگ

 گران،ی)السان و د کرده است. دیتاک یمدن یقبل از دادرس یداور قیاز طر یلزوم حل اختالفات زناشوئ

از خانواده را در مراحل مختلف )طرح دعوا،  تیقانون حما یهای(نوآور1399 گران،یپور و د ی)تق ( 1398

 یبه بررس (1386، ی) داوود کرده اند یاحکام( بررس یمرحله اجرا ،یرا ورمرحله صد ،یدگیمرحله رس

 رانیا یدر نظام حقوق یخانوادگ یاجتماع یها بیخانواده بر آس نیقوان تاثیر و  دادگاه خانواده گاهیجا

نسبت به بررسی  که ی داخلی پژوهشیهاپژوهشدر  شودیمکه مشاهده  همان گونه است. پرداخته

لزوم ایجاد آئین دادرسی  پژوهش های خارجی،  رویکردهای دادرسی بپردازد وجود ندارد. در مقابل در

ی حقوقی هانظام رکاربرد محسوب می شود.خانواده محور در دادرسی دعاوی خانوادگی موضوعی پ

های شیوه به منظور بررسی بسیاری را و تحقیقات هاپژوهش ریاخی هادههکشورهای خارجی در طی 

مشابه دعاوی مدنی  یدگیرس. ازنظر بسیاری از پژوهشگران انددادهاختالفات خانوادگی انجام  وفصلحل

 
نکاح دائم، موقت  ،زدن آن نامزدی و خسارات ناشی از برهم   :رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صالحیت دادگاه خانواده است 1

 ،تمکین و نشوز ، المثل ایام زوجیت نفقه زوجه و اجرت  ،مهریه ،جهیزیه ،ازدواج مجدد ،نکاحشروط ضمن عقد  ،و اذن در نکاح

والیت قهری،  ،رشد، حجر و رفع آن ، نسب ،حضانت و مالقات طفل ،طالق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

 امور راجع به غایب مفقود ،نفقه اقارب ، ور مربوط به آنانقیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در ام

 تغییر جنسیت ،اهدای جنین ، سرپرست سرپرستی کودکان بی ، االثر
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رابطه  گریکدیبا  زوجین زیرا  شودمی واحد خانواده ینابودی و ختگیگسازهمموجب ، خانواده دادگاه در

 نیترمناسب معتقدند که دادرسی مدنی رونیازانیاز خواهند داشت.  به ادامه روابط در آینده دارند و احتماالً

 کندیرا حل م یحقوق تعارضاتدادگاه فقط  نیست و آراء صادره از خانوادگی حل اختالف برای روش

-Babb, Danziger & Hong) ..دریگیم دهیرا ناد یالفات روانو اخت یو روابط شخص

Polansky,2016) چارچوب  کی جادیا منظوربه گفتهشیپ، با توجه به مشکالت هاپژوهشاز  دیگر دسته

نظام  هاپژوهش. در این انددادهی متعددی انجام هاپژوهش خانواده قوانیناصالح  یبرا کیاستراتژ

(دسته سوم از (Steegh,2016 .است شنهادشدهیپدر دادگاه خانواده  ی برای استفادهانوبهفرآیندی و 

در قالب  ندینمایممشکالت افرادی که برای حل مشکل حقوقی به مراجع قضائی مراجعه  هاپژوهش

مطالعات تحت عنوان »مطالعه جامع مطالبات حقوقی« توسط انجمن  این اند یکی ازپیمایشی بررسی کرده

نوع مطالعات اجزای مختلف نظام دادرسی را از  نیا است. شدهانجام 1970کانون وکالی آمریکا در دهه 

 (Hazel and Beinart,1999) دهند.ی قرار میموردبررسقضائی  نظامبه کنندگانمراجعهمنظر 

این پژوهش به دنبال این پژوهش،  تمرکز بر رویکرد های دادرسی می باشد و  نکته برجسته و بدیع این 

، به نقد و بررسی نظام دادرسی دعاوی خانوادگی در نظام کتابخانه ایامر است که با استفاده از مطالعات 

 برخی فقه و حقوق ایران و همچنین نظام حقوقی ر حقوقی ایران بپردازد و به این پرسش ها پاسخ دهد که د

دادرسی دعاوی  وجود دارد؟ یدر حل و فصل اختالفات خانوادگ هایی وهیچه ش غیر اسالمیکشورهای 

و آیا رویکرد  حاکم در دادرسی  خانوادگی در نظام حقوقی ایران بر اساس چه رویکرد دادرسی است

ن دادرسی ایران ی مدنی دارد؟ راهکارهای رفع مشکالت آئیهایدادرسدعاوی خانوادگی تفاوتی  با سایر 

 ؟اندماکددر دعاوی خانوادگی 

استفاده از آئین ها و شیوه های خانواده محور  با توجه به ماهیت متمایز دعاوی خانوادگی از سایر دعاوی، 

. به دیگر سخن، زندبخانواده رقم  یرا برا تواند نتیجه متفاوتیی، میخانوادگدر  حل و فصل اختالفات 

اینکه با ایجاد سازوکارهای  ای موجب تشدید خصومت ها شود باشد که یتواند به شکلمیفرایند دادرسی 

  یامدهایعوارض و پ یا حتیو  پیدا کندرا کاهش  ییجدا ،حل و فصل اختالفات خانوادگیو  خانواده مدار

 کاسته شود.و خصوصا کودکان  نیزوج یرامتارکه و جدایی  ب

 فقهیمنابع شیوه های حل و فصل اختالفات خانوادگی در-1

پیش از  اسالم در سرزمین حجاز،  شیوه سازمان یافته ای در دادرسی وجود نداشت و داوری )حکمیت( 

آیات متعدد دین اسالم، در (.89: 1382)ساکت،  رایج ترین اصل پذیرفته شده دادرسی به شمار می آمد.
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 اطاله کالم خواهد بود اما موجب هاآنو روایات زیادی در مورد قضاوت نقل شده است که ذکر همه 

نشانگر عظمت قضا و اعتبار و شأن قضاوت در اسالم است.) محقق داماد،  واصله و اخبار قرآن کریم آیات

 ،دادرسی گریدعبارتبهوالیت است. در نظام حقوقی اسالم، صالحیت دادرسی از شئون  ( 8: 1381

تا  ( 67: 30، ج 1386)بروجردی،  ( دارد،السالمهمیعلاختصاص به پیامبر اکرم )ص( و امامان معصوم )

زنده بودند، دریافت و شناخت احکام الهی با  تیباهلزمانی که پیغمبر اکرم )ص( حیات داشتند و یا 

و همچنین در زمان غیبت امام زمان،  تیباهلاما با رحلت پیغمبر اکرم و ؛ بود ریپذامکانمراجعه به ایشان 

ی هایدگیچیپی اجتماعی و اقتصادی، روابط بین افراد دچار هایدگرگونجامعه اسالمی و ایجاد  توسعه

وجود نداشت. لذا جامعه به اندیشمندانی نیاز پیدا  نص خاص در هر مورد ی شد که امکان وجودنوظهور

و فراست خود احکام کلی را بر مصادیق و موضوعات تازه انطباق دهند و از این  بادانشکرد که بتوانند 

ی را دریابند. بدیهی است که دریافت و شناخت احکام الهی، عالوه بر علم و آگاهی، اهیقضطریق حکم هر 

ملکه اجتهاد است تا فرد بتواند بر اساس قرآن و  ترمهمزمند صداقت و تقوا و بینش صحیح و از همه نیا

هستند و با لحاظ  اءیانبعلما ورثه  اندگفته رونیازاسنت نبوی و قدرت اجتهاد، حکم هر موضوع را دریابد. 

تکلیف فقها شمرده شده  اعتبار و ارزش فقها است که قضاوت پس از پیامبر اکرم )ص( و جانشینانش،

امر قضا و دادرسی مورد اتفاق همه فقهاست و هیچ فقیهی والیت در  در طیالشراجامع هیفقتیوال است.

که فقیهی بپذیرد  شودینمامر تقنین و افتاء، برای غیر فقیه قائل نیست، در تاریخ فقه اسالم موردی یافت 

اسالمی را داشته باشند بلکه اجماع و اتفاق فقها  عهحاکمان جور و فاسقان ظلم، صالحیت حکومت بر جام

ی، در انحصار فقیه فتوای و صدور گذارقانونبر این است که صالحیت مقام قضائی همانند صالحیت مقام 

ی دعوا و شکایات خود را در راحتبهاست تا در ساختار منطبق با فقه امامیه، مسلمانان بتوانند  طیالشراجامع

، اقامه دعوا یا عنهیمشتکمطرح کنند و با ارائه ادله اثبات دعوا و یا جرم علیه مدعی علیه یا دادگاه اسالمی 

بر اساس معلومات قضائی  هاآنشکایت کنند و دادرس عادل اسالمی پس از استماع ادله طرفین و بررسی 

آئین دادرسی در  مبنا و منبع نیترمهماز این رو  (10:  1381) محقق داماد، و تقوای الهی، انشاء حکم کند.

ی تعالیبارالهی است و قوانین اسالمی از طرف ذات  امری اسالم، تقنین دین در ؛اسالم قرآن و سنت است

، صدور احکام مبنایو  2؛و پیامبر حامل وحی و ابالغ کننده احکام خداوندی است شودیم به پیامبر وحی

اصولی همچنین از منابع اسالمی،    (28) پیشین:.3داردقرار بر دو اصل احقاق حق و اجتناب از هوای نفس 

 
 4و  3سوره مبارکه نجم آیه  . 2

 26آیه ص سوره مبارکه  . 3
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مانند حرمت و مصونیت جان و مال مردم، اصل توقف اجرای مجازات بر حکم قضائی، قضاوت توسط 

، اصل نظارت بر حسن انجام دادرسی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، طرفیبقضات صالح و مستقل و 

 دادرسی نهیدرزماصل برائت، اصل تفسیر به نفع متهم، اصل علنی بودن دادرسی، اصل برابری اصحاب دعوا 

دین مبین اسالم به اصالح ذات البین و ایجاد در حوزه دادرسی اختالفات بین زوجین،  .قابل استنباط است

سوره مبارکه نسا  35 هیدر آ 4سازش میان هم نوعان و به طور خاص اصالح میان زوجین فرمان داده است.

 نیمبارکه چن هیآ نیشده است. در اطرحم یوفصل اختالفات خانوادگحل یبرا یو داور تیراهکار حکم

بَیْنَهُمَا  اللَِّهُاحًا یُوَفِِّقِ آمده است: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَکَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَکَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ یُرِیدَا إِصْلَ

ن زن و شوهر یک نهاد ویژه در باب خانواده است و در رابطه خاص میا 5حکمیت  إِنَِّ اللَِّهَ کَانَ عَلِیمًا خَبِیرًا

زن  نیشده است که در صورت وقوع اختالف بدستور داده مبارکه خداوند متعال هیدر آ محقق می شود. 

 (53: 1386یا، )هدایت نشود. دهیاز دو طرف برگز یمکَو شوهر حَ

ی هاخطابمخاطب آیه شریفه است بعضی بر این اعتقادند که  نکته ای که در این مجال الزم به ذکر است،

باشند مخاطب آن حاکمان  شدهانیبمطلق  صورتبه هرگاه، کنندیماحکام شرعی را بیان  کهآنگاهقرآنی 

کاربرده « را بهو»فابعث ری، تعبهیدر آ رای؛ زباشندیحاکمان م فهیشر هیمخاطب آ خواهند بود. به همین جهت

متوجه حکومت است و  هیخطاب وارده در آ ،یوفصل اختالفات خانوادگمبنا، در حل نیشده است. بر ا

دیگر   ی. برخ(364، ص 8: ج ق 1413ی عاملی، )مک کند یدگیرس یدست از دعاو نیبه ا یستیحاکم با

بر حاکم واجب و الزم است  رونیظهور در وجوب دارد ازا مهیکر هیفقها معتقدند فعل امر »فابعثو« در آاز 

نجات  یبه وجود آمده باشد برا یها ناسازگاراز آن یکی ایو  نیزوج نیکه ب یکه از باب حسبه درزمان

توسط  یستیبا یوفصل اختالفات خانوادگو حل نیمبنا، اصالح در روابط زوج نیبر ا.دیها اقدام نمادادن آن

ها به را ارجاع دادن آن نیاصالح در روابط زوج قهیطر ،دسته از فقها نی. اردیمنصوب صورت گ یقاض

 یفرد مصلح ایبه حاکم شرع  آمدهشیپ یاختالف و منازعه مال نیزوج نیاگر ب ایشخص عاقل و مدبر و 

از زن و  کیخانواده هردسته دیگر از فقها بر این عقیده اند که  ،دانندیمردم آشنا باشد م نیکه به اصالح ب

را با  دو ها در شئون آن دو صحبت کنند و برحسب اقتضا آنرا مشخص کنند که با آن یمکَحَ دیشوهر با

 نییکه در فقه وجود دارد تع یگرید هینظر (287ات االحکام: عمید زنجانی، آی)دهد  یآشت گریکدی

و مربوط بودن آن  ت،یبودن حکم یجهت استحباب اصالح در روابط زن و شوهر و ارشاد هرا ب نیحَکَم
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برخی دیگر  (7723، ص 25)شبیری زنجانی، کتاب نکاح: جاندمستحب دانسته نیزوج یبه روابط شخص

) حکمی از طرف خود تعیین نمایند. هرکدامزوجین هستند و آنان باید  موردبحثمعتقدند مخاطب آیه 

ی دیگر قائل به انتخاب حکمین توسط اقوام برخ انیم نیدر ا(191 :، 1المختصر النافع فی الفقه االمامیه: ج 

و بعضی (419: 1397نقل از هدایت نیا،  به 70، ص 3طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القران: ج)زوجین هستند

موضوع آیه اصالح ذات البین  ازآنجاکهآیه شریفه، مخاطب خاص و معینی ندارد و  که معتقدنددیگر 

ی تدبیرهای زیبا ریکارگبهی است که از شقاق مطلع شود و توان رفع آن را با هرکساست، خطاب متوجه 

  (227 :25 ج ،1383) سبزواری،و سخنان معقول داشته باشد.

  حقوق ایران  شیوه های حل و فصل اختالفات خانوادگی در-2

تحوالت حقوقی هر کشور منبعث از تحوالت تاریخی آن کشور است و مطالعه هر نهاد حقوقی بدون 

« خانهعدالتی عالمان دینی به همراه مردم تهران و مطالبه »نینشبست خواهد بود. ثمریبمالحظات تاریخی 

شمسی  1285خانه« موجب گردید تا سرانجام مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را در سال  و »مصلحت

 «صادر نماید. اولین قانونی که پس از انقالب مشروطیت به تصویب رسید، »قانون اصول تشکیالت عدلیه

قبل از تصویب  و »اصول محاکمات حقوقی« بود. تصویب قوانین شکلیِ ناظر بر تنظیمات و ترتیبات دادرسی

از صدر مشروطه آغاز و در دوره  ریتأثی این بسترسازاز نظام حقوقی فرانسه بود.  متأثرقوانین ماهوی، 

خود رسید. نمایندگان مجلس در دوره مشروطه حساسیت بسیار زیادی بر عدم  حد کمالرضاخان به 

. قراردادندحقوقی فرانسه را الگو  نظام مغایرت قوانین ماهوی با شرع داشتند اما در تصویب قوانین شکلی،

انقالب کبیر فرانسه فصل نوینی را در نظام حقوقی آن کشور گشود اما منتهی به نفوذ افکار لیبرالیسم  هرچند

لیبرالیسم در آئین دادرسی مدنی به این صورت  ریتأثی اصالت فرد در نهاد حقوقی فرانسه شد. هاشهیاندو 

که به اصل  شدیممتبلور  هاآنی هادرخواستاراده اصحاب دعوا در  اقدام دادگاه به هرگونهبود که 

ی اثریباست. یکی دیگر از عناصر لیبرالیسم »قاعده  داکردهیپحاکمیت اصحاب دعوای مدنی شهرت 

این قاعده، دادگاه محدود به  بر اساس. گرفتیمدادگاه« بود که از اصل حاکمیت اصحاب دعوا نشأت 

بنابراین اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی که منطبق با اصول ؛ اب دعوا استرسیدگی به دالیل اصح

تبیین شد: اراده اصحاب دعوا  گونهنیالیبرالیسم و آزادی خواهانه بود در آئین دادرسی مدنی فرانسه 

آغازگر و پایان دهنده به دعوا است؛ دادرسی اصوالً در دست متداعیین است مگر آنچه مربوط به نظم 

و تصمیماتی اتخاذ  کندیمدادگستری باشد که این در اختیار دادگاه است؛ دادگاه اصوالً اقداماتی عمومی 

.) پور استاد، کنندیمکه طرفین از او بخواهند و مبنای قضاوت دادگاه دالیلی است که ایشان اقامه  کندیم

1391 :36-34) 
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اولین قانون مدون و با الگوبندی از کد  عنوانبهشمسی،  1290»قانون اصول محاکمات حقوقی« در سال 

این قانون مدون زمانی تصویب  درواقعتصویب گردید.  1806ناپلئون در آئین دادرسی مدنی مصوب 

پس از قانون اصول محاکمات  .گذشتیمصدسال از تصویب کد آئین دادرسی فرانسه  بربالغگردید که 

 ازجملهی حاکم بر نظام حقوقی فرانسه هاشهیاند ویب رسید کهبه تص حقوقی، »قانون آئین دادرسی مدنی«

 1806با نگاهی به کد ناپلئون در آئین دادرسی مدنی مصوب  .زدیملیبرالیسم و فردگرائی در آن موج 

این نکته  1318فرانسه و قوانین اصالحی آن و مقایسه این تحوالت با قانون آئین دادرسی مدنی در سال 

ی فرانسه در گذارقانونفراز و نشیب  ریتأثتحت  شدتبهی ایران گذارقانونکه نظام  واضح و مبرهن است

با توجه به احکام قرآنى و سنت  ،رانیحقوق ا خیدر طول تار (77: 1391این زمینه بوده است..) پور استاد، 

و اصالح ذات  تیهمواره حکم .دیگردیماجرا  یپیغمبر )ص( و ائمه معصومین )ع( آیین دادرسى اسالم

بوده است. رهبران  یاختالفات ازجمله اختالفات خانوادگ هیمتداول و مؤثر حل کل یهااز روش نیالب

به اختالفات و مناقشات  یبا توجه به مقررات اسالم و آداب و عادات محل ون،یو مجتهدان و روحان یمذهب

نفوذ و  زیآنان ن ماتیتصم یو ضمانت اجرا کردندیم یدگیخود رس یشرع فیبرحسب تکل یخانوادگ

فرایند عرفی شدن،  با شروع، درگذر زمان اما (65: 1386 ا،ین تیهدا .)آنان بوده است یاقتدار معنو

 نیتدو ت،ی، نهضت مشروطفرایند نیسپرده شد. در ا یبه محاکم دادگستر یوفصل اختالفات خانوادگحل

با نگارش  ی کهاگونهاند. بهداشته ییبه سزا ریتأث یکار آمدن پهلو یبه آن، رو یو متمم الحاق یقانون اساس

نظام  یبار سخن از دوگانگ نیلاو ی، برانینو ینظام قضائ یریگقوا و شکل کیتفک ،یمتمم قانون اساس

و  یمنظور، دعاو نیبه هم (138:  1391ی، لک زائ )آمد. انینظام شرع و عرف به م کیو تفک یقضائ

 ).شدیم یدگیرس یدر مراجع شرع یو اختالفات شرع یدادگستر یدر محاکم عموم یاختالفات عرف

 «یاصول محاکمات حقوق یموقت نیو »قوان ه«یعدل التی»قانون اصول تشک بیبا تصو (25: 1397 ،یبروجرد

 نیا هیکه محاکم عدل دیگرد حیدانسته شد و تصر یراجع به نکاح و طالق در زمره امور شرع یدعاو

»قانون  (65-57: 1356 ی،اور)ی در محاکم شرع ارجاع خواهند کرد. نیرا به محضر عدول مجتهد یدعاو

راجع به محکمه شرع باشد  یبه امور یدگیرس یبرا یمشابه باتیترت زین 1310محاکم شرع« مصوب 

راجع به اصل نکاح و طالق«،  یقانون »دعاو نیا 7دادگاه بر طبق ماده  نیا تینمود. صالح ینیبشیپ

(«، 1310قانون ازدواج مصوب  10»درخواست طالق توسط زن به جهت امتناع زوج از پرداخت نفقه )ماده 

 یوص ای میب ق»نص ست«،یحلف و احالف ممکن ن ای نهیبا اقامه ب جزوفصل دعوا که قطع و حل ی»موارد

 یدادرس نی، قانون آئ1310قانون راجع به ازدواج  بیپس از تصو بعدهابوده است. ن«یناظر و ضم ام ایو 

 یبه اختالفات خانوادگ یدگیو... رس 1346از خانواده  تیو قانون حما ی، قانون امور حسب1318 یمدن
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»محاکم  تیکاح و طالق در صالحسپرده شد و تنها اختالف راجع به اصل ن نینو یکامالً به دادگستر

 یدادرس تیرا در جهت تقو یاصالحات قضائ یهاو در عمل همه گام(120: 1370 ،یاور)یماند یشرع« باق

 بیتوجه تصونکته جالب ان،یم نیا در (152: 1393 ،یابوالحسن ).محاکم شرع برداشته شد فیو تضع یعرف

 یرا در داور یماده مقررات مفصل نیا نکهیاست. چه ا 1318مصوب  یمدن یدادرس نیقانون آئ 676ماده 

 نهیدرزم نیاز زوج کیبه خواست هر یبه داور یو امکان ارجاع اختالفات خانوادگ یاختالفات خانوادگ

که در عهده شوهر و در حضانت زن باشد را  یطفل نهیهز ،ینفقه، کسوه، سکن ن،یسوء رفتار، عدم تمک

به محاکم  یخانوادگ یدعاو و حل و فصل یدادرس  1346از خانواده  تیقانون حما بیبا تصو مقرر نمود.

)دادگاه شهرستان  یدادگستر یحقوق یعموم یهااز دادگاه یا، شعبهرونیازاسپرده شد. یدادگستر نینو

 یو برخ افتیاختصاص  «یخانوادگ فاتو اخـتال ییزنـاشو یبه دعـاو یدگیرس یبخش( »برا دادگاه ای

از پرداخت  تیروشن شدن موضوع، معاف یو اقدام برا قی)مانند انجام هر نوع تحقنینو یمقررات شکل

.  دیگرد بیتصو یخانوادگ یدر خصوص دعاو یمدن یدادرس نیمربوط به آئ و...( یدادرس یهانهیهز

درگذر  جاًیتدر یخانوادگ یخاص دعاو یدادرس نیتوجه به آئ لزوم نیز یانقالب اسالم یروزیپس از پ

 2در تبصره به عنوان نمونه  (42:  1394 ،یو شکر یاسد)افتیمختلف شدت و ضعف  نیزمان و در قوان

 وارد یخانوادگ یدعاو یدر دادرس تیخاص، مقررات مربوط به حکم یدادگاه مدن یقانون حهیال 5 ماده 

 کندیطالق م یتقاضا 1133شوهر به استناد ماده  یدر موارد»آمده است که  نیچناین قانون . دیگرد

 نیزوج نیب کهیو درصورت کندیارجاع م یبه داور اسوره نسا موضوع ر 35 مهیکر هیدادگاه بدواً حسب آ

راجع به طالق توافق شده  نیزوج نیب کهیسازش حاصل نشود اجازه طالق به زوج خواهد داد و درصورت

واحده قانون اصالح مقررات مربوط به طالق در مادهاما سالها بعد   «.ستیباشد مراجعه به دادگاه الزم ن

جهت  یستیرادارند با گریکدیاز  ییقصد طالق و جدا که ییهاکه زوج دیمقرر گرد 1371مصوب 

از  نیمابی. چنانچه اختالف فندیدعوا نما خاص مراجعه و اقامه یبه اختالف خود به دادگاه مدن یدگیرس

 یدادگاه با صدور گواه د،یوفصل نگرداند حلدادگاه دهیاز دو طرف که برگز نیدادگاه و حکم قیطر

را  ییهاطالق حق ثبت طالق یطالق خواهد فرستاد. دفاتر رسم یدفاتر رسم بهعدم امکان سازش آنان را 

 یصورت از سردفتر خاط نیا ریها صادر نشده است ندارند. در غآن یعدم امکان سازش برا یکه گواه

 به عمل خواهد آمد. تیسلب صالح

 یقضائ یدگیوارد روند رس یدر محاکم دادگستر نیزوج ،یخانوادگ یمروزه با بروز اختالف در زندگا 

لزوم توجه به  رغمیاست که عل نیدوچندان است ااما آنچه واجد توجه    (60: 1397 ا،ین تیهدا)شوندیم

ی عمومی هاآئین دادرسی دادگاهقانون  (42: 1394 ،یو شکر یاسد )در حوزه خانواده، یافتراق یدادرس
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 یدادرس نییآ .ازجمله دعاوی خانوادگی حاکمیت دارد مدنیمدنی بر کلیه دعاوی و انقالب در امور 

اصحاب دعوا و دادرس در نظام  فیاز علم حقوق است که به مجموعه حقوق و تکال یاشاخه یمدن

در محاکم  (48: 1388 ،یمحسن)پردازدیم یمدن یدادرس انیاداره جر یو چگونگ یمدن یدادگستر

حق  یو در مقام اجرا یدادرس نیدر چارچوب اصول و قواعد و مقررات آئ یهر اختالف ،یدادگستر

در  خواهان و خوانده ایاصحاب دعوا   (13: 1381شمس، )ردیگی، »دعوا« نام مشودیمطرح م یدادخواه

دارد.  یدر دادرس یمهم اریخوانده بودن اثرات بس ای. خواهان کنندیم ینیآفرنقش  ،یمحاکم دادگستر

 ایو آغازگر دعواست. خوانده  خواهدیم از دادگاه یگریرا به ضرر د یزیاست که چ یخواهان شخص

از خود در برابر ادعاهای خواهان دفاع  دیفراخوانده شده و او با یشخصی است که به دادرس هیعل یمدع

 ایو  نییدولت در رساندن داد به متداع ندهینما زین ،یقاض ایدادرس  (631: 1381 ،یلنگرود یجعفر )کند.

 نیو آئ یرابطه شکل ینوع ،یاز اقدام به دادرس پس (36: 1388 ،یمحسن )اعمال حکم بر موضوع است.

است  یدر دادگستر یدگیاز آغاز رس ی. موضوع رابطه ناشگرددیم جادیخواهان و خوانده ا نیب یدادرس

فرد محورانه  و تشـریفاتی و تقـابلی ندیفرآ کیدر  ستیبایم یدادرس ندی. فراشودیبرقرار م ینیو ارتباط نو

است که  جانبهکیاز اعمـال  نـاوبیت یاست که دادرس نیا یبه معن یبودن دادرس یانجام شود. تقابل

و احقاق حق است و هر یک  قتیکشف حق ی. دادرس در پدهندیخواهـان و خوانده و دادرس انجام م

ری را نشانه گرفته و دادرس را واسطه سخنان خود از خواهان و خوانده با ادعاها و دفاعیات خود دیگ

که در حقوق و منافع  ردیگیو موضوع آن م یننسبت به دادرسی، آی ییهامی. دادرس هم تصمکنندیم

دادگاه  1391از خانواده  تیحما نونقا بیپس از تصو(132: 1395 ن،یمارت )اصحاب دعوا مؤثر است.

 تیکه صالح شودیمحسوب م رانیا یموجود در نظام دادرس اختصاصی یاز مراجع دادگستر یکیخانواده 

 ییهاینوآور یقانون، برخ نی. در اقانون حمایت اخیرالذکر را دارد. 4مصرح در ماده  یبه دعاو یدگیرس

.)حبیبی تبار، است دهیگرد بیتصو یخانوادگ یدعاو یدر دادرس یافتراق یدگیخاص با توجه به لزوم رس

1394) 

 ایالت متحده آمریکال اختالفات خانوادگی در نظام حقوقی شیوه های حل و فص -3

 راتییتغ گرید یغرب یاز کشورها یاریو بس یاریمتحده بس االتیا ستم،یقرن ب یانیسوم پا کیدر طول 

 جیطرف کردن نتا یبه منظور کوتاه تر کردن روند انحالل خانواده  و ب یدادرس نیآئ نیدر قوان  یاساس

 نیاز زوج کیهر  ر،یتقص بادر طالق  رایکردند.  ز جادیاز منافع کودکان ا تیو حما یتیطالق از نظر جنس

 جادیشده است.اما با ا ییانجام داده است که باعث جدا یکار اشتباه گریکرد که همسر د یثابت م دیبا

 یاعالم م نیزوج نکهیهم دویارائه گرد ریطالق بدون تقص نهیو کشورها گز هاالتیدر همه ا رات،ییتغ
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طالق خود را  یوجود ندارد تقاضا یبه آشت یدیو ام ندیایتوانند با هم کنار ب یکردند که با همسرخود نم

 ترنهیهزکم ریتقصبا  نسبت به طالق  رینکته واضح است که طالق بدون تقص نیکردند. ا یم میبه دادگاه تقد

به اثبات  یازیصدور حکم طالق ن یبرا نیزوج رای، زشدو در مدت زمانی محدودتری انجام میبود 

 ینرخ طالق )به رکورد باال عیسر شیبا افزا نمتحده، همزما االتی. در سرتاسر اشتندندا ییتخلفات زناشو

خانواده  یها ییاز دارا یعادالنه تر عیتوزیی  و نظریه نفقه و دارا نیقوانتغییر  و  در هر دو ازدواج( کی

مسئول مراقبت از فرزندان پس از طالق  یکیزیو ف یاز نظر قانون دیبا نیکدام والد نکهیاو ، زن و مرد  نیب

حل و در   لیتسه یبرا یگریانجیم ،شد نیگزیجا ،با حضانت مادر در سالهای اولیه حیات کودک باشند،

 یتوانمندساز یبرا یفراوان یتالش ها   در همان دوره، نیهمچن .دیگرد جادیا یفصل  اختالفات خانوادگ

مکرر،  یدسترس یفرزندانشان برا یازهایارائه اطالعات در مورد روند طالق و ن قیطالق از طر یخانواده ها

قرار داشتن دچار اختالف و اما ناکارآمدی خانواده های .انجام شد نیمستمر و بدون تعارض به هر دو والد

مشکالت عاطفی این خانواده ها و عدم امکان حل و فصل مداوم و ییزناشو یدر معرض تضادها فرزندان

 شوند دادرسی مدنیوارد نظام این زوجین  ختالفات خانوادگی از طریق میانجی گری باعث گردید که ا

: Johnston  ،2000.) بهره مند شوند آراء در نظام دادرسی مدنیو از مزایای قاطعیت و ضمانت اجرای 

479)  

کالتی از نظام دادرسی مدنی، و شیوه های خصوصی با انجام پژوهش ها مش ،کمیو  ستیآغاز قرن ببا  

نادیده گرفته شدن روابط شخصی و  حل و فصل اختالفات خانوادگی مانند میانجی گری گزارش شد، 

ی دادرسی هانهیهزدادرسی،  اطاله ،زیآمخصومت، ماهیت تقابلی و در فرآیند دادرسی اختالفات عاطفی

منابع، دادرسی پراکنده و صدور احکام مختلف و متناقض در خانواده  باال، تأخیر، ناکارآمدی در استفاده از

را که  یتمام مشکالت تواندینم با رویکرد مشابه دادرسی مدنی دادگاه کهنتیجه رساند  به این  پژوهشگران

با  نگاه   کردیرو کی ها برای ایجاد  تالش ، از این روکند وفصلحل شود،می جادیاها  خانواده  یبرا

دادگاه د کریرو انجام گردید. این  و طالق  ییها در هنگام جداکمک به خانواده یبراخانواده محور

 یهامشارکت و وظیفه این دادگاه را باز تعریف می کند و برای حل و فصل اختالفات خانوادگی  هخانواد

 به منظور خلق و... را سالمت روان  و متخصصان گر هایانجیم، وکال ،  دادگاه کنشگران نیب یاچند رشته

استفاده (Irib:453).ضروری می داندو منطبق با ساختار خانواده و عملکرد خانواده  ،قابل اجرا یهاحلراه

تحول مناسب در  کیدهنده خانواده نشان یحقوق یوفصل دعاوحل یبرا یارشتهنیب رویکرد نیاز ا

فراهم کردن  یبرا یخانواده در جامعه امروز یاتینقش حو است یحقوق و علوم اجتماع نیب یهمکار

ی برای ارشتهنیب قاتیاز تحق کند که قضاتمی جابیخانواده، ا یاعضا یبرا یباثبات و پرورش یهاطیمح

 یزندگ در مورد  و روانشناختی یعلوم اجتماع یهاپژوهشرسیدگی به این اختالفات بهره ببرند. 

 (Bob ،2014 :4) ها کمک کند.از خانواده تیو حما تیهدف تقوبه  تواندمی یخانوادگ
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ادامه و  یبرا یبانیاز قدرت و پشت یمنبع رادادگاه  اختالفات خانوادگی وفصلحلی ارشتهانیمرویکرد 

ها روزمره افراد و خانواده یبر زندگ یاتیحدادگاه نقشی  یریگمیتصم رایز؛  داندمیبهبود عملکرد خانواده 

به  یابیدست یبرامرتبط با خانواده را  مختلف یهادر رشته استفاده از افراد متخصص بعالوه، دارد.

ای حل رویکرد میان رشته. کندکمک می یاجتماع یهاتیبه واقع شتریب ییو پاسخگو یحقوق ییگراواقع

شکل  7و دادرسی درمان محور 6ی توسعه انسانیشناسبوماز ترکیب نظریه  خانوادگی،و فصل دعاوی 

تا مسئله دعاوی خانوادگی را از ابعاد مختلف بنگرد  دهدیماین فرصت را  دادگاه، این رویکرد، به ردیگیم

. درواقع نکته بسیار مهم این رویکرد، تحلیل ندانددعاوی خانوادگی به حقوق و قانون محدود  وفصلحلو 

ی رشد انسانی برای اولین بار توسط شناختبوم هینظر دعاوی خانوادگی است. وفصلحلی برای چندعامل

عوامل محیطی  ریتأثبر ساختار پیچیده و چندین سطحی روابط انسانی و  دیتأکبا  8برونفنبرنر یپروفسور ارو

از  یناش جینتا برای بررسی ،9وکسلر دیوید توسط ادرسی درمان محور نیزبر فرد مطرح شد. در نظریه د

شده است. ترکیب این دو بر مجرمان مطرح یحقوق کنشگرانرفتار شکلی و قواعد  ی وماهو نیاعمال قوان

به ، کردیرواین  که  سازدیرا مطرح م یخانوادگ یدعاو یدادرسی ارشتهنظریه با یکدیگر، رهیافت بین 

 انهیگراعمل یهاحلراه را ارائه می دهد تا یخانوادگ یبر رفتار انسان وزندگ ریتأثتوجه به امکان قضات 

یی قضا نظام یطراحمنجر به  تیدرنها . این رویکرددنخانواده ارائه ده یمسائل حقوق یبرا یو مؤثرتر

درمان  یدادرسگی خواهد شد. خانواد یدر زندگ قانون مؤثر مداخلهمطلوب برای خانواده و ارائه نحوه 

 یاجتماع یروین یکعنوان کند؛ و به قانون بهمی یفرد را بررس یو روان یقانون بر سالمت عاطف یرمحور، تأث

 امدهایپ نیا 10کند. یدتول را)عواقب مضر(  یضد درمان یا( یدمفعواقب ) یدرمان اثر تواندکند که مینگاه می

وکال،  مانند یحقوق کنشگرانعملکرد  12قواعد شکلیو  یقواعد حقوق ،11یماهو نیاز قوان یناش تواندمی

 و... باشد. قضات، کارکنان دادگاه

 ییشناسابه دنبال و خالقانه  نانهیبخوش با نگاهی محسوس و مثبت راتییتغ جادیباهدف ا این نظریه، 

 .شود جراایا وضع تریدرمان یاوهیقانون را به ش کهیطوربه است. اجرای قانوندر  دوارکنندهیاقدامات ام

خود را بر رفتار  یراتدهند و تأث یصتشخ ییرعنوان عوامل تغخود را به یلپتانس یدبا یحقوق کنشگران

تمام  .بایستیمعنادار و درمانی باشد این نوع دادرسی واقعاًبرای اینکه  دهند. یصکنندگان تشخمراجعه

 
6 The Ecology of Human Development 
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بزرگ ، بدون اجبار، و تمرکز فعال با استماعبا همدلی، احترام،  توأم کنندگانشرکتتعامالت حقوقی با 

به حداقل رساندن  ی دادرسی ودرمان یامدهایبه حداکثر رساندن پهمچنین بر  شفاف باشد.و  منشانه

خانواده  یمشکالت حقوق یبرا یدرمان یکرداتخاذ رو تاکید بسیار زیادی می شود. یضد درمان یامدهایپ

امر  ینعمل کنند. در عوض، ا یمددکار اجتماع یاعنوان درمانگر که قضات و وکال به یستمعنا ن ینبه ا

 ناشایسترفتار  موجب ایجاد را که ممکن است یطور آگاهانه مشکالتبه این کنشگران مستلزم آن است که

به عنوان مثال   (Bob ،2007 :1126) یرنددر نظر بگ راارها به این رفت مؤثر گی رسیدگیو چگون بشنود

خانواده را  یاعضا نیاغلب ارتباط ب مخدر مصرف مواد .است اعتیادیکی از مشکالت خانواده ها ناشی از 

تواند راه حل  یهرگز نم رسیدگی قضائیشود.  یم همسر معتادشایست برد و باعث رفتار نا یم نیاز ب

اما  و تنها گزینه برای قاضی صادر کننده حکم طالق است. مشکالت خانواده ارائه دهداین  یبرا یمناسب

می بایست با ارجاع خانواده به دادگاه،  به جای  قضات و سایر کنشگران ،در رویکرد قضائی درمان محور

بررسی عالئم و درمان آن  ،یرا از منظر علت شناس مخدر مصرف مواد اعتیاد و مشکل طالق،   صدور حکم

به جای صدور تا  سازدیرا قادر م قضات دادگاه خانواده، مخدر  درک جامع از مصرف مواد نیکنند. ا می

به  این امر .ارائه کننددرگیر مشکل اعتیاد   برای حل مشکالت خانواده یمؤثر یهاحلراهحکم طالق، 

 پیامدهای طالقو حتی از وقوع می کند  شایانی کالت مرتبط با اعتیاد کمکمشدر برابر خانواده  یاعضا

مداخله زودهنگام  لیرا به دل معتاد نیوالد یکند و احتمال بهبود یریبه فرزندان جلوگ یتوجه یب نظیر

 (Bob ،2008)دهد. شیافزا

 نتیجه گیری: 

موضوعات مختلف حقوقی، مورد  دربارهی قضائی ریگمیتصمرسیدگی و  ی حقوقی دنیا،هانظامتمام  در

 تفاوتیبنسبت به حقوق شکلی  تواندینماین اساس، هیچ نظام حقوقی  بر (60: 1387) فضائلی، اتفاق است.

نظام حقوقی  (634: 6، ج1382) هاشمی شاهرودی،باشد و اطمینان به اجرای حقوق ماهوی داشته باشد.

( از ضرورت و لزوم توجه به امور شکلی رودیمقوقی و مذهبی به شمار ی حهانظام نیترمهماسالم )که از 

 ینو اصالح ذات الب یتهمواره حکم یرانحقوق ا یخدر طول تار است. در کنار امور ماهوی غافل نبوده 

 یبوده است. رهبران مذهب یاختالفات از جمله اختالفات خانوادگ یهمتداول و موثر حل کل یاز روش ها

به اختالفات و مناقشات  یبا توجه به مقررات اسالم و آداب و عادات محل یون،و مجتهدان و روحان

نفوذ و  یزآنان ن یماتتصم یکردند و ضمانت اجرا یم یدگیخود رس شرعی یفبر حسب تکل یخانوادگ

 نظام  در  خانوادگی اختالفات فصل و لامروزه ح ( 65: 1386 یا،ن یتآنان بوده است. )هدا یاقتدار معنو

 ،یبودن دادرس یفاتینتیجه تشر نیترمهماست.  قضائی رسیدگی رویکرد از رایجی مفهوم ایران حقوقی

که  شودیموجب م یقضائ فاتیدر چارچوب تشر یدگیها و رساست. تراکم پرونده ینظم بر دادرس جادیا
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 ،یتقابل که رسیدگی در این نوع (217: 1398 ا،ین تیهدا )باشد. برنهیزمان برو هز یقضائ یدگیرس

است با ارجاع  ناسازگار خانوادگی اختالفات عاطفی صمیمی، ماهیت با ی و فرد محورانه است وفاتیتشر

 مهریه درخواست زن. گیرند می قرار یکدیگر مقابل در مدعی دو منزله به را شوهر و خانواده به دادگاه، زن

. دهد می...  و طالجات استرداد و اشتغال منع و تمکین به الزام دادخواست مرد و کند می....  و نققه و

 به حقوق که است نحوی به یکدیگر با آن اعضای رابطه نوع و خانواده طبیعت  (106: 1386 نیا، هدایت)

در  . نیست سازگار آمرانه احکام و حقوق با خانواده طبع و سازد تعدیل را روابط این نیست قادر تنهایی

زناشوئی و همچنین ارائه راهکارهایی برای حل  یوندهایپ تیاز خانواده، تقو انتیصمشی قران کریم لزوم 

وفصل اختالفات خانوادگی استنباط می شودکه به طور محسوسی گویای تقدم روش های اخالقی بر  

ی دادرسی از نگاه هانیتضمو سازوکارها و  هانیآئ (106: 1386هرگونه روش حقوقی است.) هدایت نیا، 

است و مهم حصول غایتی  رییتغقابلشرایط زمان و مکان  برحسبی ایستا و ثابت نیست بلکه امقولهاسالم 

با بذل عنایت به این مقوله و رجوع دوباره به متون و منابع اصیل  توانیماست که از آن مورد انتظار است. 

به  شیازپشیبی المللنیبی قضائی ملی و هاستمیسی از تجارب گوناگون ریگبهرهاه فقهی و کالمی به همر

استقرار نظام قضائی مطلوب و متناسب با شرایط و مقتضیات جامعه اسالمی در روزگار کنونی کمک کرد.) 

بررسی های تطبیقی  رویکرد های  پژوهش نشان داد که  حتی در کشورهای غیر  ( 161: 1393فضائلی، 

استوار بودن کانون خانواده بر عشق و صداقت  ،یخانوادگ یدعاو زیمتما تیبا علم و اذعان به ماهاسالمی 

ی درمان رشته ا نیب یکردیروبا انتقاد از رویکرد دادرسی مدنی مرسوم،  خانواده، میبودن حر یوخصوص

حل  یرا برا یدرمان اصخ ندیاستفاده از فرآ ابداع نموده و  ور برای حل و فصل اختالفات خانوادگی مح

قضائی فرد  رسیدگی مشکالت به توجه بابدیهی است  .داده اندقرار الزامی  یو فصل اختالفات خانوادگ

با افزایش  (1401شهیدی و سایرین،) در نظام حقوقی ایران، خانوادگی اختالفات فصل و حل در محورانه

 یهاارزش رنگ شدن و دگرگونی کمبه دلیل   مراجعات به محاکم دادگستری در دعاوی خانوادگی 

 مـطالبـات حـقـوقی خودخواهانه در زندگی مشترک و پررنگ شدن امکان تعامالت زنـاشویی در اخالقـی

 و شود جادیا یخانوادگ یدر دعاو یمدن یدادرس یبرا ینیگزیارائه جا یتالش برا،  (1395، چابکی)

به دعاوی خانواده از هر نوعی )مهریه، نفقه، مالقات فرزند و....(،  به جای طرح در محاکم دادگستری، 

و....  حل و  شناسان و مددکارانرواناطباء، صورت نظام مند با نهاد حکمیت و داوری با بازوان اجرائی 

بدیهی  .نواده  مطرح گرددو در موارد انحصاری و  عند اللزوم، دعاوی طالق در دادگاه خا فصل شوند

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران »تشکیل دادگاه صالح برای حفظ  21اصل مطابق با  این امر  است که
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 از بروز هر گونه تزلزل در  یریشگیخانواده و پ میتحک در یمهم ارینقش بس کیان وبقای خانواده« است و

 خواهد داشت.را نظام این 

   منابع: 

 

ســنی، علی،   .1 ضــائی فقها»ابوالح ســت ق شــرع و تقوا و فرا ، مجله فقه »نگاهی تاریخی به محاکم 

 (1393) ،227-150بیت، اهل

،  مجله «آن یو راهبردها یخانوادگ یبه دعاو یدگیدر رس یافتراق استیس» الساداتیل ،یاسد .2

 (1386) ،38-10، 1386و زمستان  زییسال دوازدهم، پا ( 47شماره )فقه و حقوق خانواده،

چاپ اول،تهران:  ی،خانوادگ یامور و دعاو یدادرس نیآئ،دهیفر ،یسادات؛شکر الیل ،یاسد .3

 (1394)،خواهران سیدانشگاه امام صادق )ع( پرد

از  تیقانون حما یها یو کاست هاینوآور»، حهیمل ان،یدالور ال،یزاده، ل ینجف ،یالسان، مصطف .4

 (1396)،160-143(90شماره  )مجله قضاوت، ،ی«دادرس فاتیخانواده در قلمرو اصول و تشر

 (1386)،، تهران: فرهنگ سبز30بروجردی، حسین، منابع فقه شیعه، جلد .5

 (1397)،حقوقی. تهران: شرکت سهامی انتشار اصول محاکمات .، میرزا محمدعبده یبروجرد .6

در تحصیل دلیل و کشف حقیقت، تهران: موسسه مطالعات پوراستاد، مجید، نقش دادرس مدنی  .7

 (1391)،و پژوهش های حقوقی

 یدعاو یدادرس نیآئ»مقدم، حسن   ینیحس د،یحم ،یابهر ن،یمحمد حس ،یبینق یپور درز یتق .8

فقه و حقوق  یدوفصلنامه علم «.1391از خانواده مصوب  تیبر قانون حما دیبا تاک یخانوادگ

 (1399)،184-153، ( 73شماره )خانواده، 

مجله فقه و حقوق  ،ی»قضائ هیموضوعه و رو نیقوان یخانوادگ یدر دعاو یداور«عباس   ،یجعفر .9

 (1386)،122-95 ،،سال دوازدهم، 1386و زمستان  زییپا (47شماره ،)خانواده

رشته های حقوق، علوم  اصطالحات:ترمینولوژی حقوق؛ حاوی   ،محمد جعفر ،ی لنگرودیجعفر .10

سیاسی و اقتصادی و تاریخ حقوق و رشته های مختلف فقه اسالمی، چاپ یازدهم، تهران: 

 (1380)،کتابخانه گنج دانش

چابکی، ام البنین،  مطالعه بین نـسلی رابطه حقوق و اخالق در تعامالت زناـشوئی زنان متاهل ـشهر  .11

 (1395)،176-149، 74، شماره 95ه طباطبائی، پاییزتهران،مجله علوم اجتماعی دانشگاه عالم
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حل اختالف  یو شورا تیحکم یو اصول راهبرد تیمشروع یمبان«( 1386عذرا،) ،یلیخل .12

-122،  1386و زمستان  زییسال دوازدهم، پا (47شماره )، مجله فقه و حقوق خانواده،»خانواده

149،(1395) 

 

 ،ی«خانوادگ یها بیبا آس یقضائ هیخانواده و رو نیارتباط قوان»( 1386هما،) ،یداوود .13
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75،(1395) 
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 (1383) قم: فجر ایمان ،25الحالل و الحرام، ج  یانالب یمهذب االحکام ف ی،سبزوار .15

 (1382)،، قم: موسسه پژوهشی رای پردازکتاب نکاحموسی،  شبیری زنجانی، .16

ـضی؛  ـشهبازی .17 ـصدیقهجوان، مجتبی؛ همتینیا، مرت ـستری در نظام  ».،  ـسی به دادگ ـستر ارزیابی د

 (1398)،482تا  463، 3شماره ، مطالعات حقوق خصوصی، «دادرسی مدنی ایران
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 (1401) 11ره ، شما5سیاست دادرسی ایران در دعاوی خانواده، جامعه شناسی سیاسی، دوره 
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 (1381)،زانیم
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