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 اروپا حقوق و ایران موضوعه قوانین امامیه، فقه در طالق عده حقوقی بررسی
 

 2آخا جعفری مریم ،1زروکی سهراب

 سبری ًَر پیبم داًشگبُ اسالهی ٍحمَق فمِ هببًی ارشد کبرشٌبسی 1

 آهل آهلی اهلل آیت ٍاحد آساد داًشگبُ خصَصی حمَق ارشد کبرشٌبسی 2

 

 چکیده

دال هشدد، اسن هصدر اػتداد اس ریشِ ػدد است اس ًظز فمْی، ػدُ ػببرت است اس: هدتی کِ سى پس ُ، بِ کسز ػیي ٍ فتح ػدّ

ػدُ یؼٌی تحول ٍصبز ٍخَدداری اس اسدٍاج سى بؼد اساًحالل ًکبح تب هدت هؼیي را  اس جدایی اس شَّز، در حبلت اًتظبر است.

 هدًی، لبًَى حَسُ در خصَصبً اسالهی، کشَرّبی اس بسیبری در .1ػدد بِ هؼٌبی شوبرش ٍ احصبء استریشِ ػدُ گَیٌد. ػدُ، 

 حك سًبى ٍفبت، ػدُ چِ ٍ طالق ػدُ چِ ػدُ، هدت در. ببشد هی ػدُ هَضَع فمْی هسبئل اس یکی .است حبکن شزع لَاًیي

 در. شَد هی یدُد جشئی اختالفبتی آى احکبم در تٌْب ٍ ببشد هی هسلن اصلی اسالهی هذاّب توبم در ػدُ. ًدارًد هجدد اسدٍاج

 در آیب کِ شَد هی دادُ پبسخ سؤال ایي ٍحمَق ارٍپب بِ بزاسبس فمِ اهبهیِ ایزاى در ػدُ لَاًیي تطبیمی بزرسی ضوي همبلِ ایي

 است، ػدُ ٍجَد ػدم بز اصل شَد  هی رٍشي پبسخ در دارد؟ ٍجَد ػدُ ًبم بِ ی هسئلِ آهزیکبیی ٍ ارٍپبیی کشَرّبی لَاًیي

 جسوبًی تفزیك دادرسی، اطبلِ هبًٌد توْیداتی هذکَر، کشَرّبی در ًسب اختالط اس ًبشی هشکالت اس یپیشگیز جْت لیکي

 بِ را ػدُ اّداف طالق، حکن در شدُ تؼییي هدت بِ هجدد اسدٍاج اس سٍجیي هٌغ ٍ طالق دادخَاست بِ رسیدگی خالل در

 .سبسد هی هحمك هستمین غیز ای گًَِ

 

 .لَاًیي هدًی ارٍپب فمِ اسالهی، اختالط ًسل، طالق، ػدُ،های کلیدی:  واژه
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