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 فقه دیدگاه از اسالمی جامعه در مذهبی های اقلیت قضایی امور
 

 البوعلی محمد

َاص چوشاى ضْیذ داًطگاُ حمَق، هباًی ٍ فمِ اسضذ کاسضٌاس  ّا

 

 چکیده

ٍ  تیهعٌا الل کیٍاحذ ّستٌذ ٍ بِ  کشیپ کیاص  ییجض ،ٍ هزاّب هختلف اىیاد شٍاىیتوام الَام ٍ پ شاىیاجوَْسی اسالهی دس 

کشدُ  ذیٍ بش آى تاک یٌیب صیپ یحمَق بشابش شاىیهلت ا یّوِ  یبشا یلاًَى اساس ؛ چشا کِاست یَاًذى آًْا اعتباسخ تیاکثش

ًظش اص چالص استمالل ضکلی ٍ چگًَگی ساختاس ٍ ًْادساصی هشتبظ با استمالل ساختاسی ٍ استباط آى با ًظام  صشفاها ؛ است

ساصد، بٌابشایي بشاساس  سا با چالص دٍگاًگی یا چٌذگاًگی لَاًیي هَاجِ هیلضایی کطَس؛ استمالل لضایی دس بعذ هاَّی ها 

ّای دیٌی ّستٌذ بایستی لاًَى دیگشی سا حاکن داًست.  هتغیش دیي افشاد، دس جایی کِ ّش دٍ عشف دعَا غیشهسلواى ٍ اص اللیت

ضَد اها آیا بِ صشفِ  حکام سا ًیض ضاهل هیتش؛ استمالل لضایی عالٍُ بش ساختاس هستمل، هاّیت هستمل هفاد ٍ ا بِ بیاى ضفاف

ّای دیٌی هغشح است بایذ ایي دعَا سا دس  ایٌکِ دعَای الضام بِ تٌظین سٌذ سسوی یا ابغال سٌذ سسوی هیاى دٍ فشد اص اللیت

بِ  ّذف همالِ حاضش بشسسی فمْی اهَس لضایی اللیت ّای هزّبی دس جاهعِ اسالهی است. گستشُ استمالل لضایی لحاػ کشد؟

ّا ٍ ادلِ دس خصَظ جَاص یا هوٌَعیت تصذی هٌصب لضا بِ ٍسیلِ لاضی غیشهسلواى،  هٌظَس تحمك ّذف هزکَس؛ دیذگاُ

ّای اختصاصی اللیت ّای هزّبی ٍ  ّای اختصاصی بِ لحاػ هَضَعی، اسصیابی ادلِ جَاص تأسیس دادگاُ للوشٍ صالحیت دادگاُ

گاًِ لشاسداد رهِ دس جاهعِ اسالهی اص ًظش فمْا، فلسفِ ًصب لضات با تأکیذ بش للوشٍ صالحیت آى ّا دس ایشاى، ضشٍط دٍاصدُ 

اللیت هزّبی دس جاهعِ اسالهی، تحلیل چالص ضکلی ٍ هاَّی استمالل لضایی اللیت ّای هزّبی اص دیذگاُ فمْا ٍ ضشٍط 

اص ًَع ًظشی، بِ لحاػ ّذف بٌیادیي ایي تحمیك  الصم بِ هٌظَس صذٍس جَاص ًصب لاضی غیشهسلواى هَسد بشسسی لشاس هی گیشد.

 ٍ بِ لحاػ سٍش کتابخاًِ ای است.
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