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مقدمه

امروزهحقوقخانوادهبهعنوانشاخهایمستقلازحقوقمدنیشناختهمیشودوسهمقابل
توجهیراازپژوهشهاوتألیفاتصورتگرفتهبهخوداختصاصدادهاست.اينمسألهباايجاد
از است. کرده پیدا بیشتری اهمیت دکتری و ارشد کارشناسی دوره در خانواده حقوق رشته
سویديگر،اهمیتنهادخانوادهوضرورتحفظآن،بايستگیتحقیقوپژوهشدراينحوزهرا

میکند. دوچندان
درعلمحقوق،روشتحقیقاصوالًبهصورتکتابخانهایانجاممیگیردودراينمسیرمهمترين
ابزار،کتاباست.باتوسعهصنعتچاپونشروبهلطفتعدادقابلتوجهفارغالتحصیالنرشته
حقوقدرکشورما،تعدادکتبانتشاريافتهدراينحوزهتقريباًغیرقابلاحصاءشدهاست.ازاين
رو،پرداختنبهمسأله»کتابشناسی«امریبسدشوارودرعینحالسودمندخواهدبود.فايده
اينکارازدوحیثقابلتوجهاست؛اوالًپژوهشگرانونويسندگانازپیشینهوکتبمنتشرشده
درزمینهمطالعاتیخوداطالعمیيابندواينامرمانعازتولیدآثارتکراریوفاقدانديشهاینو
خواهدشد.ثانیاًدراينراهازمنابعمتعددونظراتمتنوعیبهرهمندخواهندشدکهاستفادهاز

آنهامیتواندموجباعتالیتحقیقگردد.
و منظم ايجادمجموعهای مبدع ناشرتخصصیکتبحقوقی، بهعنوان دانش انتشاراتچتر
مستقلتحتعنوانکتابشناسیدرکلیهرشتههایعلمحقوقاستواينجانبباتوجهبهعالقه
وافروسوابقپژوهشیخوددرزمینهحقوقخانواده،کتابشناسیآثارانتشاريافتهدراينحوزهرا
برعهدهگرفتم.دشواریاصلیدراينراه،دستيابیبهکتبمتعددومتنوعیبودکهدرسرتاسر
کشوربهچاپرسیدهاست.بخشزيادیازآنهاراازپیشدرکتابخانهشخصیخودجمعآوری
کردهبودموبخشديگررابامراجعهبهکتابخانههایمختلفثبتنمودم.نگارندهداعیهآنرا
نداردکهکلیهکتبمنتشرشدهدرحوزهحقوقخانوادهراثبتکردهاستامادراينخصوص،
فحصطوالنیوگستردهایصورتدادهومیتوانادعانمودکهمجموعهنسبتاًکاملومناسبی

ازکتبمربوطبهحقوقخانوادهدراينمجموعهتقديمپژوهشگرانمحترممیشود.
درخصوصمجموعهحاضرنکاتیچندقابلبیاناست:

۱-درايناثرصرفاًکتبمربوطبهحقوق»خانواده«اعمازحقوقماهویوشکلی،مدنیو
کیفریجمعآوریشدهاستوکتبمربوطبهحقوقزنوکودکدرمجموعهديگریتقديم

میگردد.



۲-مشخصاتظاهریومحتوايیاثر،اهدافنويسندهومعرفیکتاباززباننويسندهبخشهای
اصلیمعرفیهرکتابراشکلمیدهند.

۳-قسمتمربوطبهمعرفیکتابواهدافنويسنده،ازمقدمهياپیشگفتارهرکتاباستخراج
شدهوجمالتآنعیناًجمالتنويسندهکتاباست.

4-ممکناستدرمعرفیيککتاب،بخشمربوطبهاهدافنويسندهيامعرفیکتاباززبان
نويسندهذکرنشدهباشد.اينامربدينخاطراستکهنويسندهکتاب،درمقدمهآن،اهدافخود

رابیاننکردهيااساساًکتابمزبورفاقدمقدمهبودهاست.
۵-درقسمتمربوطبهمشخصاتمحتوایاثر،عناويناصلیوفرعیهرکتابثبتشدهاست
تاخوانندگانمحترمازمطالبوموضوعاتیکهنويسندهبهآنهاپرداختهاستنیزاطالعيابند.با
اينحالممکناستدرمعرفیيککتاب،اينبخشوجودنداشتهباشد؛اينمسألهناشیازآن

استکهکتابمزبورفاقدعنوانبندیبودهاست.
۶-درانتهایاينمجموعه،نامکلیهنويسندگانبهصورتنمايهآوردهشدهاستتادسترسی

خوانندگانازاينطريقنیزمیّسرباشد.
درپايانازخوانندگانمحترمدعوتمیکنمتانظراتخوددرخصوصاينمجموعهوهمچنین
مشخصاتکتبیکهدرايناثرثبتنگرديدهاندرابهآدرسالکترونیکیseyedbox@gmail.com

ارسالنمايند.

والّسالمعلیکمورحمهاهللوبرکاته
میرسیدمهدیکاظمی

مهرماه۱۳۹۶



نشر چتر دانش ۱4

1. آثار و اجرای حکم غیابی گواهی عدم امکان سازش

نویسنده: فریبا شهابی

مشخصات ظاهری اثر

قطعکتاب:وزيری9
تعدادجلد:۱9
تعدادصفحات:۱449
ناشر:جاودانه،جنگل9
نوبتچاپ:اول:۱۳8۹/دوم:۱۳۹۲9

محتوای اثر

موضوعکلی:آيیندادرسیمدنی●
موضوعتخصصی:دادرسیخانواده●
تعدادوعناوينابواباصلی:اينکتابدارایدوبخشاصلیاست●

بخش اول:گواهیعدمامکانسازشونقشداوریدرصدورآن
فصل اول:توصیفوتبیینابعادمختلفگواهیعدمامکانسازش

فصل دوم:نقشداوریدرصدورگواهیوشرايطصدورگواهیعدمامکانسازش
بخش دوم:کیفیتاجرایحکمغیابیگواهیعدمامکانسازشوبررسیحقوقزوجین

فصل اول:نحوةاجراوعملیساختنحکمغیابیگواهیعدمامکانسازش
فصل دوم:بررسیحقوقوروابطزوجینبراثرصدورحکمغیابیگواهیعدمامکانسازش

اهداف نویسنده

»نواقصقانونیمشخصشدهوباتوجهبهاموریکههنگامتدوينقوانینمربوطهعنايتبهآنها
ضروريست،برلزوموضعوتصويبمقرراتجامعومانعتاکیدگردد.«



۱۵ کتاب شناسی حقوق خانواده

معرفی کتاب از زبان نویسنده

»موضوعآثارواجرایحکمغیابیگواهیعدمامکانسازشازمسائلیاستکهضرورتدارد
موردبررسیدقیقعلمیقرارگیردوازبیننظرياتمختلفیکهدراينزمینهابرازشدهنظريهای
مطابقباواقعیتهایعلمیودرمواردیهمکهرويةمشخصیوجودندارد،راهکارهایعملی
مطابقبااصولوقواعدحقوقیارائهگرددتاازاينرهگذرکاستیهاوخألهایقانونیاينمقررات

شناسايیگردد.«



نشر چتر دانش ۱۶

2. آسیب شناسی فقهی قوانین حضانت

نویسندگان: مریم آقایی بجستانی/ محمد روحانی مقدم

مشخصات ظاهری اثر

قطعکتاب:رقعی9
تعدادجلد:۱9
تعدادصفحات:۲۱09
ناشر:مجد9
نوبتچاپ:اول۱۳۹49

محتوای اثر

موضوعکلی:فقهومبانیحقوقاسالمی●
موضوعتخصصی:فقهوحقوقخانواده●

معرفی کتاب از زبان نویسنده 

»تحقیقحاضربابررسیاحکامفقهیمربوطبهحضانتبااستفادهازآرایفقهایمتقدمو
نواقص، باطرح ازطريقاستفتائات اينزمینه ارائهشدهدر ازآخرينمطالب متأخرواستفاده
اشکاالتوابهاماتوخألهایقوانینحضانت،برآناستتابهارائهیراهحلورفعچالشهای

بپردازد.« موجود



۱۷ کتاب شناسی حقوق خانواده

3. آشنایی با حقوق خانواده

نویسنده: محمدرضا انصافداران

مشخصات ظاهری اثر

قطعکتاب:وزيری9
تعدادجلد:۱9
تعدادصفحات:۲۶09
ناشر:جاودانه،جنگل9
نوبتچاپ:اول۱۳889

محتوای اثر

موضوعکلی:حقوقمدنی●
موضوعتخصصی:حقوقخانواده●

معرفی کتاب از زبان نویسنده 

»دراينکتابعالوهبرذکرمسائلحقوقیدرمواردیکهبیانمبانیمذهبیبهنظرمیرسید
بتوانددرتحکیمصیانتخانوادهواهتمامبهوظايفقانونیوشرعیمؤثرواقعشودجهتاطالع

خوانندگانگرامیآوردهشدودرمواردیاشاراتیبهسايراديانآسمانیگرديد.«



نشر چتر دانش ۱8

4. آشنایی با حقوق خانواده در قوانین ایران با نگاهی به احوال شخصّیه زرتشتیان ایران

نویسنده: مرتضی کاویانی

مشخصات ظاهری اثر

قطعکتاب:رقعی9
تعدادجلد:۱9
تعدادصفحات:۱۷49
ناشر:بهین9
نوبتچاپ:اول۱۳889

محتوای اثر

موضوعکلی:حقوقمدنی●
موضوعتخصصی:حقوقخانواده●

معرفی کتاب از زبان نویسنده 

»ايندفترکهبهامرآشنايیباحقوقخانوادهدرايراناختصاصدارد،ازمنابعفقهیوقانون
مدنیاستفادهشده،تاخوانندهبتواندبهمبانیحقوقخوددرمسائلخانوادگیآشناشدهودر

صورتلزومبهآنهااستنادکند.«



۱۹ کتاب شناسی حقوق خانواده

5. آموزش حقوق خانواده به زبان ساده

نویسنده: مریم اسکندری

مشخصات ظاهری اثر

قطعکتاب:وزيری9
تعدادجلد:۱9
تعدادصفحات:۱۶۳9
ناشر:حقشناس9
نوبتچاپ:اول۱۳8۳9

محتوای اثر

موضوعکلی:حقوقمدنی●
موضوعتخصصی:حقوقخانواده●
تعدادوعناوينابواباصلی:اينکتابدارای۳بخشاست:●

بخش اول:نکاح
فصل اول:خواستگاریونامزدی

فصل دوم:قابلیتصّحیبرایازدواج
فصل سوم:موانعنکاح

فصل چهارم:شرايطصحتنکاح
فصل پنجم:وکالتدرنکاح

فصل ششم:جهیزيهومهريه
فصل هفتم:حقوقوتکالیفزوجیننسبتبهيکديگر

فصل هشتم:نکاحمنقطع
فصل نهم:شروطضمنعقدنکاح

بخش دوم:انحاللعقدنکاح)فسخ،طالق،بذلمدت(
فصل اول:مواردامکانفسخنکاح

فصل دوم:طالق
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بخش سوم:حضانتفرزندان
۱:حضانت)نگهداریوتربیتاطفال(

۲:تکلیفحضانتطفلبعدازجدايیابوين
۳:تکلیفحضانتطفلدرصورتفوتابوين

4:مواردسقوطحقحضانت

اهداف نویسنده

»هدفنگارندهازتألیفاينمجموعهوتدريساينمبحثازحقوقمدنیشناساندنجوانانو
سايراقشارجامعهباحقوقوتکالیفخانوادگی،معرفیزنوشوهربهعنواندونیرویمکملنه
رودررویيکديگردرزندگیمشترک،کاستنرقابتناسالم،چشموهمچشمیهاوزيادهخواهیها

درامرازدواجمیباشد.«



۲۱ کتاب شناسی حقوق خانواده

6. آیات االحکام خانواده

نویسنده: اسداهلل لطفی

مشخصات ظاهری اثر

قطعکتاب:وزيری9
تعدادجلد:۱9
تعدادصفحات:۳4۷9
ناشر:خرسندی9
نوبتچاپ:اول۱۳۹09

محتوای اثر

موضوعکلی:فقهومبانیحقوقاسالمی●
موضوعتخصصی:فقهخانواده●
تعدادوعناوينابواباصلی:اينکتابدارای۱8فصلاست:●

فصل اول:مفهومشناسیآياتاالحکاموسیرتاريخیآن
فصل دوم:مشروعیتعقدازدواج

فصل سوم:استعفافبهجایازدواج
فصل چهارم:تعددزوجات
فصل پنجم:ازدواجموقت

فصل ششم:محرماتازدواج
فصل هفتم:روابطزناشويی
فصل هشتم:مهريةزوجه

فصل نهم:سرپرستخانواده
فصل دهم:نشوز،شقاقوحکمیت

فصل یازدهم:نفقةزوجه
فصل دوازدهم:مشروعیتحجاب

فصل سیزدهم:کفائت
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فصل چهاردهم:وظايفوالديننسبتبهفرزندان
فصل پانزدهم:خواستگاریاززناندرحالعّده

فصل شانزدهم:انحاللنکاح)طالق(
فصل هفدهم:طالقخلعومبارات

فصل هیجدهم:نکاحتحلیل

اهداف نویسنده

»کتابحاضربهعنوانمنبعآموزشیدرسآياتاالحکامدررشتههایحقوق،حقوقخانوادهو
فقهوحقوقدرمقطعکارشناسیارشدتدوينشدهاست...«

معرفی کتاب از زبان نویسنده

بهتفصیل پیرامونمسائلخانوادهمیباشد قرآنیکه آيات آياتاالحکامخانواده، »درکتاب
موردبررسیقرارگرفتهوتفسیراينآياتبااستفادهازتفاسیرمشهورومعروفشیعهواهل
سّنتذکرگرديدهواحکامفقهیمستفادازآياتباتطبیقباموضوعاتحقوقیومباحثحقوق

خانوادهبیانگرديدهاست.«



۲۳ کتاب شناسی حقوق خانواده

7. آیا می دانید حقوق زن در دوران ازدواج چیست؟

نویسنده: عزت اهلل عراقی

مشخصات ظاهری اثر

قطعکتاب:رقعی9
تعدادجلد:۱9
تعدادصفحات:۱۱۹9
ناشر:راهنما9
نوبتچاپ:اول۱۳۶۲9

محتوای اثر

موضوعکلی:حقوقمدنی●
موضوعتخصصی:حقوقخانواده●
تعدادوعناوينابواباصلی:اينکتابدارای8گفتاراست:●

گفتار نخست:خواستگاریونامزدی
خواستگاری

نامزدی
گفتار دوم:ازديگرشرايطازدواج

سنازدواج
اجازةپدروحدوددخالتخانواده

سالمتعقلی
گفتار سوم:تشريفاتازدواجوحقوقیکهمیتواندرسندازدواجبرایزنانمنظورکرد

تشريفاتازدواجازديدگاهفقهاسالمیوقانونمدنی
سندازدواج

مندرجاتسندازدواج
شرطهايیکهمیتواندرسندازدواجذکرکرد

حقتعیینمسکن
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وکالتدادنبهزنبرایطالقدادنخود
ازدواجشوهربازنديگر)چندهمسری(

گفتار چهارم:مهرياصداق
میزانومقدارمهر

چهچیزهايیرامیتوانمهرقرارداد
حقزندرموردمهر

حدوددخالتخانوادةزنوشوهردرتعیینمهر
گفتار پنجم:تأمینمخارجزندگیزن)نفقه(

نفقهچهچیزهايیرادربرمیگیرد
برچهمبنايینفقهتعیینمیشود

نپرداختننفقهازسویشوهروکیفرآن
گفتار ششم: جهیزيه

استقاللمالیزن
زنمالکجهیزيهاست

اختالفزنوشوهردرموردجهیزيه
گفتار هفتم: سايرحقوقوتکالیفزنوشوهر

حسنمعاشرت
همکاریدرتحکیممبانیخانوادهوتربیتاوالد

رياستشوهربرخانواده
نتايجرياستشوهر

گفتار هشتم:ازدواجموقت
شرايطوارکانازدواجموقت

تفاوتهایازدواجموقتوازدواجدائمی
فرزندانحاصلازازدواجموقت

معرفی کتاب از زبان نویسنده

»برایاينکهازتکالیفخوددربرابرديگرانآگاهباشیموبهحقوقیکهدررابطهباافرادديگر
اجتماعداريمآشناگرديمبرآنشديمکهمقرراتقانونیومطالبحقوقیرابهزبانسادهتنظیم

وهردستهازمقرراتوحقوقمربوطبهيکموضوعرادرکتابیجداگانهعرضهکنیم.«



۲۵ کتاب شناسی حقوق خانواده

8. آیا می دانید طالق و مسائل آن کدامند؟

نویسنده: عزت اهلل عراقی

مشخصات ظاهری اثر

قطعکتاب:رقعی9
تعدادجلد:۱9
تعدادصفحات:۱۱۲9
ناشر:راهنما9
نوبتچاپ:دوم۱۳۶۹9

محتوای اثر

موضوعکلی:حقوقمدنی●
موضوعتخصصی:حقوقخانواده●
تعدادوعناوينابواباصلی:اينکتابدارای8گفتاراست:●

گفتار نخست:طالقدارویتلخ
طرحمشکل

طالقازديدگاهاديانومذاهب
طالقازنظرآثاراجتماعی

آزادیمطلقطالقوآثارشومآن
طالقکیفراستيادارويیدراختیاردادگاه؟

گفتار دوم:مواردیکهبدونطالق،ازدواجرامیتوانبههمزد
ديوانگیزنيامرد

عیوبديگرمرد
عیوبديگرزن

دارانبودنصفاتیکهبرایزنوشوهردرعقدازدواجشرطشدهاست
چگونگیاستفادهازحق»فسخ«

تفاوتفسخوطالق
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گفتار سوم:شرايطزنوشوهربههنگامطالق
شرايطالزمدرموردشوهر

شرايطالزمدرموردزن
گفتار چهارم:طالقبهدرخواستشوهر

نگاهیبهگذشته
محدودکردناختیارمرددرزمینةطالق

اختیارشوهردرقوانینکنونی
طالقهمراهباانتقالبخشیازدارايیشوهربهزن

گفتار پنجم:طالقبهدرخواستزن
خطوطکلی

بهدستآوردنرضايتشوهربرایطالق
مجبورکردنشوهربهطالق
وکالتازشوهربرایطالق

گفتار ششم:مراجعهبهدادگاه،داوریوديگرتشريفاتطالق
مراجعهبهدادگاه

داوری
صیغةطالقوثبتدفتر

نقشدفترطالقدرموردطالقهايیکهباتوافقصورتمیگیرد.
حضوردوشاهدعادلهنگاماجرایصیغه

گفتار هفتم:عّدهچیستو»رجوع«کداماست؟
مفهوم»عّده«

درچهمواردیعّدهوجوددارد؟
مدتعّده

»رجوع«يابازگشتشوهربهازدواجپیشین
نقشزندرمورد»رجوع«

تأمینهزينةزندگیدردورانعّده
گفتار هشتم:آثارونتايجطالقدرزندگیزنومردوفرزندان

پايانيافتنوظايفزنوشوهری
پرداختمهريه

آيازنمیتواندازشوهر»خسارت«يا»مقرری«بگیرد؟



۲۷ کتاب شناسی حقوق خانواده

نگهداریفرزندانباکیست؟

معرفی کتاب از زبان نویسنده

»برایاينکهازتکالیفخوددربرابرديگرانآگاهباشیموبهحقوقیکهدررابطهباافرادديگر
اجتماعداريمآشناگرديمبرآنشديمکهمقرراتقانونیومطالبحقوقیرابهزبانسادهتنظیم

وهردستهازمقرراتوحقوقمربوطبهيکموضوعرادرکتابیجداگانهعرضهکنیم.«
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9. آیین دادرسی امور و دعاوی خانوادگی

نویسندگان: لیال سادات اسدی/ فریده شکری

مشخصات ظاهری اثر

قطعکتاب:وزيری9
تعدادجلد:۱9
تعدادصفحات:۵449
ناشر:جاودانه،جنگل9
نوبتچاپ:اول۱۳۹۳9

محتوای اثر

موضوعکلی:آيیندادرسیمدنی●
موضوعتخصصی:دادرسیخانواده●
تعدادوعناوينابواباصلی:اينکتابدارای۵بخشاست:●

بخش نخست: صالحیتدادگاهخانواده
فصل نخست:صالحیتذاتیدادگاهخانواده
فصل دوم:صالحیتمحلیدادگاهخانواده

بخش دوم:دادگاهخانواده:قاضیوتشکیالت
فصل نخست:قاضیدادگاهخانواده
فصل دوم: سازماندادگاهخانواده

بخش سوم:رسیدگیبهامورودعاویخانوادگی
فصل نخست: عدمرعايتتشريفاتدادرسیدردعاویخانوادگی

فصل دوم:رسیدگیبهامورودعاویخانوادگیدردادگاههایخانواده
بخش چهارم: تصمیماتدادگاهخانواده

فصل نخست:آرایصادرهازدادگاهخانواده
فصل دوم:تصمیماتدادگاهخانوادهدرخواستهیطالق

بخش پنجم:اجرایتصمیماتدادگاهخانواده



۲۹ کتاب شناسی حقوق خانواده

فصل نخست:اجرایتصمیماتصادرهازدادگاهخانوادةايران
فصل دوم:اجرایتصمیماتصادرهازمراجعقضايیديگرکشورها

معرفی کتاب از زبان نویسنده

»سعینويسندگاناينکتاببرآنبودهاستتابااستفادهحداکثریازمنابعموجود،بهويژه
بهلحاظتشتتآراءونظرهامنعقدنگرديده،بهتجزيهوتحلیلمباحث رويةقضايیکهغالباً
پرداختهوبرایهرپرسش،راهکاریهماهنگباروحقانون،مبانیفقهیوويژگیاصلیروابط

خانوادگی،يعنیابتنایبراحترام،عاطفهوصداقتارائهدهند.«
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10. آیین دادرسی خانواده

نویسنده: فهیمه ملک زاده

مشخصات ظاهری اثر

قطعکتاب:وزيری9
تعدادجلد:۱9
تعدادصفحات:40۵9
ناشر:مجد9
نوبتچاپ:اول۱۳۹۵9

محتوای اثر

موضوعکلی:آيیندادرسیمدنی●
موضوعتخصصی:دادرسیخانواده●
تعدادوعناوينابواباصلی:اينکتابدارای۵فصلکلیاستوعناوينفرعیآنعنوانبندی●

نشدهاست.
فصل اول:کلّیاتآيیندادرسی

فصل دوم:آيیندادرسیوخانواده
فصل سوم:دعاویغیرمالیخانوادهدرآيیندادرسی
فصل چهارم:دعاویمالیخانوادگیدرآيیندادرسی

فصل پنجم: خانوادهودعاویکیفری



۳۱ کتاب شناسی حقوق خانواده

11. آیین دادرسی در دادگاه های خانواده

نویسنده: فاطمه بداغی با دیباچة سّید حسین صفایی

مشخصات ظاهری اثر

قطعکتاب:وزيری9
تعدادجلد:۱9
تعدادصفحات:۲889
ناشر:میزان9
نوبتچاپ:اول:۱۳88/دوم:۱۳۹۱9

محتوای اثر

موضوعکلی:آيیندادرسیمدنی●
موضوعتخصصی:دادرسیخانواده●
تعدادوعناوينابواباصلی:اينکتابدارای۳بخشزيراست:●

بخش اول:مفاهیمومبانی
فصل 1:خانوادهواهمیتآن

فصل 2:مفهومآيیندادرسیدردادگاهخانواده
فصل 3: پیشینةمقرراتشکلیخانوادهدرايران

بخش دوم:صالحیتمراجعقضايیوشبهقضايی
فصل 1:سازمانقضايیومراجعشبهقضايی

فصل 2:وابستگانقضايی
فصل 3:قواعدصالحیتدردادگاهخانواده

بخش سوم:آيیندادرسیخاص
فصل 1:انواعدعاویواقامةدعویدردادگاهخانواده

فصل 2:تشريفاتنکاحوطالق
فصل 3:تصمیماتدادگاهخانواده
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معرفی کتاب از زبان نویسنده 

»امیداستکهاينکتاب،زمینةجامعنگریوتعمیقدرشیوههاینويندادرسیدردادگاه
خانوادهرادرزمینةتفکروعملاحیاوتقويتنمايد.«



۳۳ کتاب شناسی حقوق خانواده

12. آیین نگارش دعاوی خانوادگی در نظام قضایی ایران

نویسندگان: سیّد احمد باختر/ مسعود رئیسی

مشخصات ظاهری اثر

قطعکتاب:وزيری9
تعدادجلد:۱9
تعدادصفحات:۵۲۲9
ناشر:خطسوم9
نوبتچاپ:اول۱۳849

محتوای اثر

موضوعکلی:حقوقکاربردی●
موضوعتخصصی:دادرسیخانواده●
تعدادوعناوينابواباصلی:اينکتابدارای۶بخشاست:●

بخش اول:دادخواستهایمربوطبهدعاویخانوادگی
بخش دوم:اظهارنامه
بخش سوم:شکايات

بخش چهارم: درخواستها
فصل اول: درخواستهایحقوقی
فصل دوم:درخواستهایکیفری

بخش پنجم:قرارها
فصل اول: قرارهایحقوقی
فصل دوم:قرارهایکیفری

بخش ششم:آراء
فصل اول:آرایحقوقی
فصل دوم:آرایکیفری
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13. احکام ازدواج دائم و موقت )مطابق با فتاوای آیات عظام(

تهیهوتنظیم:سّیدحجتموسویخويی

مشخصات ظاهری اثر

قطعکتاب:رقعی9
تعدادجلد:۱9
تعدادصفحات:۲089
ناشر:مؤسسهفرهنگیانتشاراتیطوبایمحبت9
نوبتچاپ:پنجم۱۳8۵9

محتوای اثر

موضوعکلی:فقهومبانیحقوقاسالمی●
موضوعتخصصی:فقهخانواده●
تعدادوعناوينابواباصلی:اينکتابدارای۲فصلکلیبودهوعناوينفرعیآنعنوانبندی●

نشدهاست.
فصل اول: احکامعقددائم

فصل دوم:احکامعقدموقت

معرفی کتاب از زبان نویسنده 

»ازآنجاکهاحکامنکاح)دائموموقت(دررسالههایمراجعبزرگوارتقلید،چندانطبقهبندیو
تدوينموضوعینشدهاست،اثرحاضرمیکوشدباگردآوریآنهادريکمجموعه،مقلدانچندين

مرجعبزرگوارراازمراجعههایمکرربهکتبمختلف،بینیازسازد.«



۳۵ کتاب شناسی حقوق خانواده

14. احوال شخصّیه )ازدواج و پایان آن در مذاهب چهارگانة اهل سّنت(

نویسنده: سّید اسعد شیخ االسالمی 

مشخصات ظاهری اثر

قطعکتاب:وزيری9
تعدادجلد:۱9
تعدادصفحات:۲۶49
ناشر:مرکزنشردانشگاهی9
نوبتچاپ:اول۱۳۷09

محتوای اثر

موضوعکلی:فقهومبانیحقوقاسالمی●
موضوعتخصصی:فقهتطبیقی●
تعدادوعناوينابواباصلی:اينکتابدارای۲بخشاست:●

بخش اول:ازدواجوآثارآن
باب اول:ازدواجومقدماتآن

باب دوم: ارکانعقد،شروطوطرقاثباتوانواعآن
باب سوم:محّرمات

باب چهارم:واليت،کفالتووکالتدرازدواج
باب پنجم:احکامعقدازدواج

بخش دوم:پايانازدواج
باب اول: طالقواقسامآن

باب دوم:جدايیمیانزوجینبهحکمداوری
باب سوم:لعان،ايالء،ظهار

باب چهارم: عّده
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معرفی کتاب از زبان نویسنده

»دراينکتابآرایفقهایمذاهباهلسّنتبدونهیچگونهاظهارنظرشخصیوياترجیح
نقلیوعقلیهر بیانشدهوحتیالمقدورسعیشدهاستکهداليل برمذهبديگر مذهبی

حکمیبهروشنیذکرشود.اينکتابشاملدوبخشاست:
بخش اول: ازدواجوآثارومقدماتآن،انشایعقدوارکانوشروطآنراشاملمیشود.

بخش دوم:پايانازدواج)جدايی(وبیانانواعجدايیوعّدهومسائلديگریراشاملمیشود
کهبراثرخاتمةزناشويیبینزنوشوهربهوجودمیآيد.«
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15. احوال شخصّیه از دیدگاه قوانین

نویسنده: یوسف بهنود

مشخصات ظاهری اثر

قطعکتاب:وزيری9
تعدادجلد:۱9
تعدادصفحات:۲۷۱9
ناشر:انزلی9
نوبتچاپ:اول۱۳۶۹9

محتوای اثر

موضوعکلی:حقوقمدنی●
موضوعتخصصی:حقوقخانواده●
تعدادوعناوينابواباصلی:اينکتابدارای۱8فصلاست:●

فصل اول:احوالشخصّیه
احوالشخصّیه

احوالشخصّیةاتباعبیگانه
مسائلمربوطبهاحوالشخصّیهوحقوقارثیةايرانیانغیرشیعه

احوالشخصّیةمذاهب،مذهبسّنیشافعی
آئیننامةاحواالتشخصّیةزرتشتیان

احواالتشخصّیةکلیمیان
احواالتشخصّیهمذاهبمسیحی
مقرراتکلیسایانجمنپروتستان
قواعدمسیحیارتدکس)روسی(

قواعدوعاداتارامنةکاتولیکتهران
فصل دوم:تابعیت

تعريفتابعیت
مقرراتتابعیتدرايران
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قبولتبعةخارجهبهتابعیتايران
ترکتابعیتايران

فصل سوم:شخصیت
شخصیت

اهلیت
هیچکسنمیتواندحقتمتعيااجرایحقوقمدنیراازخودسلبکند

فصل چهارم:اقامتگاه
اقامتگاه

اقساماقامتگاه
فصل پنجم:غايبمفقوداالثر

غايبمفقوداالثر
وضعیتدارايیغايبمفقوداالثر

امین
حکمموتفرضی

فصل ششم:شخصحقوقی
تعريفشخصحقوقی
اقسامشخصحقوقی
فصل هفتم:قرابت
قرابتواقسامآن

فصل هشتم: نکاح
تعريفنکاح
نکاحدائم
موانعنکاح

نکاحمنقطعوانحاللآن
فصل نهم:طالق

طالقدرقانونمدنیايران
اقسامطالق

فصل دهم:عّده
عّده

اقسامعّده
احکامعّده

فصل یازدهم:نسب
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نسب
اقسامنسب
نسبقانونی

نسبناشیازشبهه
نسبناشیاززنا

نسبناشیازلقاحمصنوعی
فصل دوازدهم:حضانت

حضانت
قانونحقحضانتفرزندانصغیريامحجور

قانونحمايتازکودکانبدونسرپرست
مواردسقوطحقحضانت
فصل سیزدهم:واليت

واليتقهریپدروجّدپدری
مولّیعلیه

نمايندهواقسامآن
مواردسقوطحقواليت

ضّمامینبهولی
پايانواليتولی

فصل چهاردهم:محجورين
محجورينومسئولیتآنان

صغار
آثارافعالصغار

اشخاصغیررشید
آثارافعالاشخاصغیررشید
قانونراجعبهرشدمتعاملین

مجانینواقسامآن
آثارافعالمجانین

فصل پانزدهم:وکالت
وکالت

وکالتفضولی
طرفینعقدوکالت

موردوکالت
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درتعهداتوکیل
درتعهداتمّوکل

درطرقمختلفةانقضایوکالت
فصل شانزدهم: قیمومت

قیم
مسئولیتقیم

عزلقیم
فصل هفدهم:وصّیت

وصّیت
موصی

موصیله
موصیبه

وصّیتتاثلثترکهنافذاست
تصفیهترکهواحتسابوصّیت

محرومنمودنورثهازارث
وصّیتعهدی
عقدوصّیت

طرزتقسیموصّیتنامه
فصل هیجدهم:ارث

موجباتارث
شرايطارث
موانعارث

ترکهوديونمتوفی
استیفایدينازترکه

حجب
فرضوصاحبانفرض

معرفی کتاب از زبان نویسنده 

»ازآنجايیکهدرروابطاجتماعیموضوعاتاحوالشخصّیهازجايگاهويژهایبرخورداراست
ومآالًآگاهیازموضوعاتفوقموجبتسهیلدراقداموجلوگیریازمشکالتعديدةحقوقی

میگرددبدينلحاظتهیهوتدوينمجموعهایدراينخصوصاحساسگرديد.«




