دینـی در فقـه و اصول بود به گونه ای که شـهید مطهـری فرمود « :می توان
سیدمحمدرضی آصف اشکوری*

حوزه علمیه را به دانشگاه ،فقه و اصول تعریف کرد ».کارهای ژ رفی در این
دو علـم انجـام گرفـت و میـراث گران قدری به یـادگار مانده اسـت ولی این
همـه پایـگاه کارکردی و پیشـروانه و در عرصه اجتماعی آن تنها پاسـخ گوی
نیازهـا و پرسـش های شـرعی و فردی دیـن داران بود ،ولی پـس از انقالب
اسلامی میدان هایـی گسـترده و شـگفت انگیزی در نظـام فقه آمـوزی و
فقه پژوهـی پدیـد آمد و نه تنها از الک فردی به عرصـه اجتماعی باال آمد که
رویکـرد جهانی ،تمدنـی و آینده پژوهی را می نـوردد .در این زمینه افزون بر
رهنمودهـا و مطالعـات دو رهبـر فرهیختـه انقلاب ،مجلات و رسـانه های
حـوزوی و فقهـی و نهادهای آموزشـی و پژوهشـی بیرون از سـازمان حوزه
نقشـی پررنگ داشته اند .در این نوشته که برگرفته از گفت وگوی دو فاضل
حوزوی است ،برخی از این کرانه های تحولی را می خوانیم.

چــه بــوده اســت؟ و فقــه پــس از برپایــی

ثمانیـه در تألیفـات بـا موضـوع علـوم اسلامی

جمهــوری اســامی در چــه محورهــا و

وجـود داشـت ،امـا امـروز فلسـفه فقـه و اصول

میدان هایــی توســعه یافتــه اســت ،اهمیــت

بهعنـوان یـک دانـش مسـتقل مطـرح شـده و

پرداختــن بــه ایــن پرســش آن اســت کــه ایــن

کتابهـای متعـددی در ایـن دو دانـش تألیف

مهــم و برکت هــای تحولــی حــوزه پــس از

شـده اسـت .تحـول در هـر علمـی بـا تحـول در

انقــاب خــوب دیــده شــده اســت ،پــس

مسـائل فلسـفی آن علـم صـورت میگیـرد.

محورهــای توســعه فقــه کدام انــد؟

شـکلگیری فلسـفه فقه و اصول ،تحول در فقه

محورهای توسعه فقه

مهمتریـن محورهـای توسـعه فقـه به شـرح

ذیل اسـت:

و اصـول را نویـد میدهـد.
پیشرفت در حوزه روششناسی :روششناسی
یکـی از چالشهـای فقـه و اصـول اسـت .یکـی

تأسـیس مراکـز پژوهشـی :پیـش از انقلاب

از تحـوالت پـس از انقلاب اسلامی ،پیشـرفت

اسلامی جنبـه آموزشـی حـوزه علمیـه بـارز

در حـوزه روششناسـی اسـت .حجـم کتابهـا

بـود .پـس از انقلاب اسلامی در حـوزه علمیـه

و مقاالتـی کـه در ایـن زمینـه نوشتهشـده قابل

هوشـمندانه مؤسسـات و نهادهـای پژوهشـی

تقدیر اسـت.

یـا آموزشی-پژوهشـی تأسـیس شـد و اکنـون

پاسـخگویی در زمینـه مسـائل مسـتحدثه:

بهعنـوان مراکـز پژوهشـی حـوزه شـناخته

گرچه قبل از انقالب اسالمی مسائل مستحدثه

میشـوند و حیثیـت حـوزوی و فقهـی آنهـا

فقهـی مـورد بررسـی قـرار میگرفتنـد ،امـا پس

حفـظ شـده اسـت.
گسـترش فقـه در حـوزه سیاسـی :پـس

ً
اوال پاسـخگویی به مسـائل
از انقالب اسلامی
ً
نوپدیـد فقهـی شـتاب یافـت ،ثانیـا در حـد فقه

از انقلاب اسلامی کتابهـای بسـیاری در

فتوایـی باقـی نمانـد و در فقه اسـتنباطی و علم
ً
ثالثـا بهصورت
فقـه آثـار بسـیاری تألیـف شـد،

نوشتهشـده در فقه سیاسـی و حکومت اسالمی

پیشـتاز و جلوتـر از اهـل سـنت مسـائل نویـن

نسـبت به سـایر موضوعات فقهی گواه روشـنی

فقهـی را مطـرح کـرد بـا اینکـه قبـل از انقلاب

بـر گسـترش فقـه سیاسـی و اهمیـت آن بعد از

اهـل سـنت در ایـن زمینـه از مـا جلوتـر بودنـد،
ً
رابعـا بـا زیرسـاختها و مبانی مکتب اهل بیت

شـکلگیری فلسـفه فقـه و اصـول :بعـد

و بهدور از تقلید از اهل سـنت و یا گرایشهای

از انقلاب اسلامی نـگاه درجـه دوم بـه علـوم

فکـری غیرفقهـی و سـکوالر بـه حـل مسـائل

اسلامی شـکل گرفـت و علومـی ماننـد فلسـفه

جدیـد فقهـی پرداخت.

حـوزه فقـه سیاسـی نگاشـته شـد .حجـم آثـار

انقلاب اسلامی دارد.

شماره هشتم و نهم

پیش از انقالب ،بیشـتر دانش ورزی و آموزش و پژوهش حوزه های علوم

کــه نقــش انقــاب اســامی در توســعه فقــه

اسلامی مقدمـات و مبـادی فقـه در حد رئوس
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و توسعه فقه

1

نخســتین پرســش در ایــن موضــوع آن اســت

فقـه و فلسـفه اصـول تولید شـد .قبـل از انقالب
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فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

عالوهبــر دروس آزاد حــوزه ،مــدارس تخصصــی

کــرد و مــدارس علمیــه در کشــورهای اســامی

دوم .توسـعه مجامـع روایـی و نـگارش روایات

جها نی .

شــکل گرفــت .تأســیس مؤسســههای علمیــه

تأســیس نمــود و آمــوزش علــوم اســامی
ً
مخصوصــا فقــه گســترش چشــمگیری در

براساس فقه در وسائلالشیعه و وافی .اما پس
ً
مخصوصا
از انقالب اسلامی تحولی چندجانبه

ابعاد توسعه فقه
الف .ابعاد توسعه فقه با محوریت تولید علم

حکومتــی ،نشــان از حرکــت توســعهای فقــه

خــارج از ایــران یافتــه اســت.

در فقـه سیاسـی و حکومتـی ،فقههـای معاصر،

 .1رشـد تکنگار یهـا :پـس از انقلاب،

و

فقـه قانونگذاری،فلسـفه وفقـه و اصـول،

مجموعهنگار یهـای فقهـی بـه حاشـیه رفتـه

آسیبشناســانه

مطالعـات بینرشـتهای دیـده میشـود که نوید

و مسـئلهمحوری و تکنـگاری در حـوزه فقـه

گســترش دروس خــارج فقههــای معاصــر:

بــه فقــه در گذشــته نشــان میدهــد کــه

مرجعیتیافتـن مطالعـات فقهـی و اصولـی در

متناسـب بـا نیازها بهشـدت افزایـش پیدا کرده

فقیــه مســلط بــر متدهــای فقهــی بــوده،

آینـده نزدیـک را میدهـد.

اسـت؛ زیـرا دغدغـه فقهـا حـل نیازهـای جامعه

اســامی و مراکــز فقهــی بــا رویکــرد مســائل
دارد کــه بــه گســترش علــم فقــه و مطالعــات
فقهــی منجــر شــده اســت.

توســعه

مطالعــات

بینرشــتهای:

نگاهــی

چندرشــتهای

پــس از انقــاب اســامی دروس جدیــد ـ کــه
ً
عمدتــا بــا نــام فقههــای معاصــر و مضــاف

در فعالیتهــای علمــی خــود ،ممــاس بــا

مقایسـه تحـول حـوزه و دانشـگاه :پـس از

اسـت .مقایسـه فهرسـت عناویـن رسـالههای

شــناخته میشــوند ـ بــه وادی آمــوزش و

حوزههــای جدیــد اجتماعــی ماننــد هنــر

انقلاب اسلامی علـوم اسلامی تحـول یافـت،

فقهـی در الذریعـة آقابـزرگ تهرانـی بـا عناویـن

درسهــای خــارج وارد شــد .برخــی از عناویــن

حرکــت نمیکــرده تــا بتوانــد درک واقعــی از

در ایـن میـان ،در فقـه تحـول چشـمگیر رخ داد

تکنگار یهـای چهـل سـال اخیـر خبـر از حجم

دروس خــارج عبارتنــد از :فقــه عمــران و

ایــن حوزههــای جدیــد ماننــد هنــر داشــته

بهگونـهای میتـوان ایـن تحـول را بهروشـنی

گسـتره تکنگار یهـا پـس از انقلاب میدهد.

شهرســازی ،فقــه نظــام سیاســی ،فقــه فرهنگ،

باشــد و کار پژوهشــی مناســب را ســامان

دریافت .اما این توسـعه در سـایر علوم اسالمی

 .2ورود گسـترده در عرصههـای جدیـد :در

فقــه اقتصــاد ،فقــه رســانه ،فقــه الحکومــه و

دهــد؛ یــا در حــوزه اقتصــاد همچنــان در

کمتـر یافـت میشـود.

فقــه قانونگــذاری .ایــن عناویــن گویــای

بخشهایــی تــا دهــه پیــش بیــن اقتصــاد و

گســترش و توســعه فقــه میباشــند.

حقــوق خصوصــی خلــط میکردیــم .امــا بــا

فقــه مقــارن و فقــه تطبیقــی :قبــل از دوره

پیدایــش افــرادی کــه در مقاطــع تخصصــی

بایستههای توسعه فقه در وضعیت کنونی

بایسـتههای توسـعه فقـه در سـه محـور

اصلـی قابـل بیـان اسـت:

تجربـة جمهـوری اسلامی ،فقیهـان دریافتهاند
کـه بیـرون از منظومـه علوم اسلامی ،مسـائل
متراکمـی وجـود دارد که علوم انسـانی پیش از
ایشـان به سـراغ آن دسـته رفته اسـت .بهعنوان

اخبار یهــا تــا حــد زیــادی فقــه مــا بــا فقــه

اقتصــاد تحصیــل کردهانــد و ورود ایــن

محـور اول :ورود فقـه بـه مسـائل اجـرای

نمونه مسائل تجارت را در ابعاد مختلف دیدهاند

اهــل ســنت آمیختــه شــده بــود و اصــول مــا را

ســرمایههای انســانی بــه مطالعــات فقــه و

احـکام :فقـه نبایـد فقـط بـه مقـام اسـتنباط

و یک فهرسـتواره و نظام موضوعات مفصل را

متأثــر از اصــول اهــل ســنت میدانســتند ،امــا

اقتصــاد ،نگرشهــا را تغییــر داده و نظریــات

بسـنده کنـد ،بلکـه در سـاختار فقـه و تقنیـن

تـدارک دیدهانـد ،همچنین در سیاسـت ،تربیت

در زمــان اصولیــان ،فقــه شــیعه از فقــه اهــل

را اصــاح کــرده اســت و ایــن تغییــر قابــل

بایـد اجـرای احـکام شـرعی توسـط مکلفـان و

و حوزههـای دیگـری کـه بهنوعی بـا فقه مرتبط

ســنت فاصلــه گرفــت و فقــه مقــارن کمرنــگ

توجهــی اســت .اکنــون در حوزههــای جدیــد

حکومـت نیـز دیـده شـود.

ا ست .

شــد .پــس از انقــاب اســامی فقــه مقــارن

مطالعــات بینرشــتهای رونــق یافتــه اســت.

رشــد کــرد و کتابهــای متعــددی در فقــه
و اصــول مقــارن و دائرةالمعــارف نگاشــته
شــد .چنان کــه فقــه تطبیقــی بدیــن ترتیــب
توســعه یافــت.
توســعه آموزش در کشــورهای غیراســامی:

ارزیابی تحوالت فقه در انقالب اسالمی

تحـوالت فقـه پـس از انقلاب اسلامی از

جهاتـی قابـل مقایسـه اسـت:

محـور دوم :رشـد مسـائل نوپدیـد فقهـی

 .3موضوعشناسـی فقهـی :فقیهـان در حوزه

در درسهـای آزاد حـوزه بهگونـهای کـه اکثـر

مسـائل ،ابتدا سـعی کردند از بسـتههای آماده

درسهـای حـوزه پیرامون مسـائل جدید فقهی

مسـائل آنهـا اسـتفاده کنند .اولیـن تحقیقات

باشـد.

بینرشـتهای در فقـه ،تحقیقاتـی اسـت کـه

مقایسـه تحـول فقـه پس از انقالب اسلامی

محـور سـوم :توسـعه گفتوگوهـای مقارن

«مسـائل» آن از دیگـر علـوم انتخـاب میشـود

با دوره صفویه :در دوره صفویه که شیعه قدرت

فقهـی بـا مکاتـب حقوقـی بـا تولیـد ادبیـات،

ّ
«حل» آن فقهی اسـت .از دل این تحقیقات
اما

شماره هشتم و نهم

حکومتــی بــه فقــه :بعــد از انقــاب اســامی

العالمیــة از کشــورهای مختلــف طلبــه جــذب

مسـائل فقـه حکومتـی ماننـد جهـاد و خـراج.

نوشـتاری بـا هدف رسـیدن بـه تعامالت علمی
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تشــکیل مــدارس فقهــی بــا رویکــرد

پــس از انقــاب اســامی جامعــة المصطفــی

یافـت حداقـل دو تحـول رخ داد :یـک .تحول در

اصطالحسـازی و گفتمـان مشـترک گفتـاری و
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میشـود؛ فقه سیاسـت ،فقه تربیت ،فقه القضا،

قالــب تکگزارههــا میپــردازد .گاهــی نــگاه

 . 6توجه به روششناسی و معرفتشناسی:

نســبی در چرخــه تصمیمســازی کشــور

فقـه التقنیـن ،فقه رسـانه ،فقـه فرهنگ و غیره،

نظــامواره و سیســتمی بــه یــک عرصــه میکنــد

سـه حـوزه ،بنیـاد تغییـرات بعـدی فقـه را؛

دارد .تصمیمهــای کالن کشــور در زمینــه

یعنـی فقهـی کـه روش حـل آن ،فقهـی اسـت.

یعنــی تــاش میکنــد منظومــهای از معــارف

روششناسـی ،معرفتشناسـی و تاریـخ تحـول

قانونگــذاری ،سیاســت ،فرهنــگ و اقتصــاد،

درواقع مسئله را درون علم فقه مطرح میکنند

عملــی اســام را دربــاره یــک عرصــه کنــار هــم

(یعنـی نـگاه تاریخـی بـه تحـوالت فقهـی و

متأثــر از فقــه اســت و کســی نمیتوانــد آن

و در چارچوبهـای معرفتشـناختی فقـه بـه

بنشــاند و ارتباطــات میــان آنهــا را تصویــر

مطالعـه تأثیـرات بـرون معرفتـی بـر علـم فقه)

را انــکار کنــد .نقــش فقــه در تدویــن اســناد

آن پاسـخ میدهنـد ،امـا در موضوعشناسـی،

کنــد .بهعنــوان نمونــه در حــوزه خانــواده،

رقـم زد.

فرادســتی تدویــن شــده یــا درحــال تدویــن در
ِ

طـرح مسـئله و پاسـخها ،علـوم انسـانی را هـم

نمیخواهــد فقــط بــه احــکام روابــط زن و

محتوای علوم اسالمی در حوزه مستحدثات،

مالحظه میکنند و این دسـتاورد بسـیار بزرگی

شــوهر یــا حتــی قواعــد بــاب نــکاح بپــردازد،

تا اندازهای تحمل حرکت با لوکوموتیو روشها

زمینــه فرهنــگ ،حجــاب ،هنــر و حوزههــای
دیگــر  -کــه مهمتریــن آنهــا میثــاق ّ
ملــی،

اسـت .بـه ایـن ترتیـب هاضمـه فقـه نسـبت به

بلکــه میخواهــد اهــداف و ارزشهــای اســام

و معرفتشناسـی کنونـی را خواهـد داشـت

یعنــی قانــون اساســی اســت بســیار پررنــگ و

مسـائل علـوم انسـانی چنـد برابر شـده اسـت.

ماننــد عقایــد ،مبانــی و مفاهیــم را در حــوزه

وبـرای ادامـه ،نیازمنـد تقویـت ایـن لوکوموتیو

چشــمگیر اســت.

 .4تحــول در ســاختار فقــه :در فقــه پــس

خانــواده پایهریــزی کنــد ،نظریههــا و احــکام

اسـت .ما برای تشـخیص نیازهـای اجتماعی و

ادبیـات مرسـوم فقه ،فقیهـان و فقهپژوهان

از انقــاب اســامی بهجــای اینکــه مســائل

را در یــک منظومــه کامــل کنــار هــم بگــذارد و

مسـائل حقیقی ،سـازوکاری قدرتمند در اختیار

در ادبیـات عمومـی دانـش و فرهنـگ راه یافته

مســتحدثه بــه شــکل ملحقــات ،مســائل

پــس از آن هــم وارد حــوزه قوانیــن و مقــررات

نداریـم؛ بـه همیـن دلیـل مجبوریـم نهادهـای

اسـت .جالـب اسـت کـه واژههـای تخصصـی

متفرقــه و اســتفتائات خــود را نشــان دهــد،

شــود .از ایــن مطالعــات تعبیــر بــه «مطالعــات

عریـض و طویلـی را در حاکمیـت بـهراه اندازیم

ماننـد «حجـت» و «اسـتناد بـه ظـن و قطـع»،

کمکــم شــکل منظــم و منســجمتری بــه خــود

نظــامواره» میشــود.

تـا آن خلأ تئوریـک را جبـران کند.

«اصـل» و «برائـت» کـه بهطـور کامـل فقهـی

ً
احتمــاال کمتریــن
مطالعــات نظــام واره

در زمینـه فقـه حکومتـی و حکـم حکومتـی

اسـت ،در ادبیـات عمومـی راه یافتـه اسـت.

میکنــد .بــه زودی کتابهایــی همچــون

وابســتگی و هزینــه معرفتــی را بــه نظریههــای

هنـوز ابعـاد و الزامـات صـدور حکـم حکومتـی

نتیجه آن ،آشـنایی عمومی و مواجهه مسـتقیم

«کتــاب الفــن» و«کتــاب الطبابــة» و  ،...در

خــارج از علــوم انســانی دارد و در حــوزه اقتصاد،

و اجرائیـات آن دیـده نشـده اسـت .اجرائیـات

مـردم بـا آموزههـای فقهی اسـت که الزم اسـت

کنــار کتــاب التجــارة و کتــاب الصلــوة متولــد

سیاســت ،فرهنــگ ،هنــر ،رســانه ،خانــواده و

احـکام بهعنـوان یـک کار مصداقـی تصـور

فقهپژوهـان در ایـن جهـت تلاش بیشتـری

میشــود.

حقــوق کیفــری در حــال شــکلگیری اســت.

میشـود ،درحالیکه چنین نیسـت .فقه کمکم

کننـد .امروزه صـرف فرآوردههای تخصصی نیاز

البتــه پیشــنهادهای دیگــری هــم دربــاره

نخســتین قــدم را در آســتانه انقــاب

درحـال ورود بـه عرصـه مدلهـا اسـت ،اما هنوز

جامعـه را بـرآورده نمیکنـد؛ جامعـه ،خواهـان

ســاختار فقــه مطــرح اســت کــه غیــر از

اســامی مرحــوم «شــهید صــدر» برداشــت کــه

جای کار بسـیاری اسـت .مدلها ،واسـطه میان

فهـم باالتـر و عمیقتـری از فرآوردههـای فقهی

طبقهبنــدی فقــه براســاس روابــط ،میتــوان

در «اقتصــاد» نشــان داد تأســیس مکتبهــای

احـکام و مصادیـق اسـت .مـا نیازمنـد طراحـی

ا ست .

آن را براســاس اصنــاف ،مشــاغل و حوزههــای

اســامی در حوزههــای کالن علــوم انســانی،

سـازوکارهایی هسـتیم کـه آن معرفتهـا را بـا

تقنینــی هــم طبقهبنــدی کــرد .بنابرایــن

امکانپذیــر اســت .ســپس کار را بــه افــراد

مصادیق تطبیق دهد .این سـازوکارهای پایه و

ج .توسـعه نظامهـای پشـتیبان (نظام آموزشـی،
پژوهشی و اطالعاتی)

تحــول ســوم ،تحــول در ســاختار مســائل علــم

پــس از خــود واگــذار کــرد تــا ایــن مکتبهــا را

عـام« ،مـدل» نـام دارد؛ مانند مدل بانک داری یا

نهادهــای آموزشــی بهشــدت توســعه پیــدا

فقــه اســت کــه همچنــان در حــال دگردیســی

کشــف کننــد و در مرحلــه بعــد ،بــه نظامهــای

بنـگاه داری اقتصـادی ،مدل مدیریت اسلامی.

کــرده اســت .رشــتههای فقهمحــور تنــوع

اســت.

اجتماعــی بپردازنــد .البتــه راههــای نرفتــه در

ب .ابعاد ساختارهای اجتماعی فقه

یافتــه ،تخصصــی شــده و رســمیت یافتــه

میگیــرد و نظــم تــازه و ســاختار مرتبــی پیــدا

پاییز و زمستان 1398

فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

امـروزه از آن تعبیـر بـه «فقههـای مضـاف»

بــه اســتنباط برنامههــای عملــی اســام در

آن هنــوز نیــاز بــه تحقیــق دارد.

و کاربــرد اجتماعــی اســت .فقــه ،مرجعیــت

شماره هشتم و نهم

بینرشـتهای ،ادبیاتـی بهوجـود میآیـد کـه

 .5ظهــور مطالعــات نظــامواره :فقــه گاهــی

ایــن حــوزه ،بســیار اســت و مفاهیــم بنیادیــن

دوم توســعه فقــه ،بحــث مرجعیــت
بعــد
ِ

87

88

کرســیهای آزاداندیشــی ،کرســیهای نقــد

فرهنــگ حاکــم بــر فقــه ،فرهنــگ حداکثــری و

عامــی بــرای تحقیقــات اســامی
نهادهــای ّ

و نظریهپــردازی مشــغول فعالیــت هســتند.

جامعمحــور نیســت بلکــه تخصصگرایــی را

* عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.

 . 1این نوشـته گزارش از نشسـتی اسـت که به مناسـبت

داشــتیم ،امــا اکنــون نهتنهــا پژوهشــکدههای

د .فرهنگ حاکم برمحیط درونی فقه

بــه عنــوان یــک عنصــر الزم پذیرفتــه و زیســت

چهلمیـن سـالگرد انقلاب اسلامی در پژوهشـگاه

اســت .البتــه همچنــان فقــه در فضاهــای آزاد

اختصاصــی بــرای فقــه ،بلکــه پژوهشــکدهای

فرهنگ تدوین رسـالههای فقهی تکنگاری

بــرای فقــه حکومتــی و پژوهشــکدهای بــر ای

در بیـن مراجـع ،فقهـا ،مجتهـدان جـوان،

فقــه تربیتــی و  ...داریــم .بنابرایــن تخصصــی

پژوهشگـران و مدرسـان تبدیـل به یک دغدغه

و رسمیشــدن پژوهشهــا نیــز بخشــی از آن

عـام شـده اسـت .مهمتـر از آن اینکـه برخـی

نظامهــای پشــتیبانی محســوب میشــود.

شـهامت فوقالعادهای به خرج دادهاند و عرصه

همچنیــن

نظــام

اطالعاتــی

فقــه

ً
کامــا دگرگــون شــده،و بــا مــوج وســیعی
از

احیــای

تــراث،

مأخذشناســیها

و

دغدغههـای نیازمحـور را بـه حـوزه آموزشـی
کشـاندهاند و با ریسـک باال آن را پذیرفته و این
کار را عملـی کردهانـد.

فهرســتنگار یهای فقهــی تغذیــه شــده

مســئله دیگــر طر حهــای کاتالیــزور و

اســت .درواقــع تجمیــع منابــع فقهــی در

شــتاببخش بــرای رشــد و توســعه تحقیقــات

قالبهــای دیجیتالــی یــا کتابخانههــای

فقهــی اســت .بهعنــوان نمونــه در یــک

کاغــذی ،منظومــه و شبکهســازی اطالعــات

دوره ،نهضــت آزاداندیشــی و در یــک دورهای

باعــث شــده تــا نظــام اطالعاتــی فقهــی در

فقههــای مضــاف و همایشهــای پیدرپــی

یــک فضایــی قــرار گیــرد کــه میشــود از آن

ً
(مثــا در حــوزه اقتصــاد
در حوزههــای خــاص

بــه انفجــار اطالعــات فقهــی یــاد کــرد .البتــه

اســامی) و در یــک حــوزهای بهصــورت

بخشــی از ایــن فعالیتهــای نظامهــای

مکتبســازی درحوزههایــی مثــل تربیــت

پشــتیبانی اســتقرار نظامهایــی اســت کــه

عمــل کــرده اســت .ایــن طر حهــای کاتالیــزور

ً
ً
مثــا مــا در حــوزه
قبــا مســتقر نبودهانــد.

کــه بهشــکل مــوج علمــی ،فرهنــگ داخلــی

فقــه نظــام ارتباطــی مســتقری قبــل از انقــاب

فقــه را مــورد تأثیــر قــرار میدهــد بهعنــوان

نداشــتیم ،ولــی اآلن موجــود اســت و مراکــز

یــک شــتابگر عملکــرده و اثــرات مثبتــی را

ارتباطــی بینالملــل در حــوزه فقــه تأســیس

بهجــا گذاشــته اســت.

شــده و فعالیــت میکننــد .ارتبــاط بیــن مراکــز

همچنیــن کرســیهای نظریهپــردازی

آموزشــی و پژوهشــی نیــز همــواره ادامــه دارد و

در رشــد آثــار فقهــی در حــوزه خــاص ،رشــد

در ایــن زمینــه و تفاهمنامههــای بینالمللــی

تکنگار یهــا و رشــد مجــات فقهــی ،کــه در

امضــا شــده و قراردادهــای همــکاری وجــود

شــکل نــگارش مقــاالت علمــی و رســالههای

دارد .همچنیــن نشســتهای تخصصــی

مســتقل خــود را نشــان میدهــد ،حرکــت

ذهنــی فقهپژوهــان در حــوزه دانــش ،مأنــوس
بــا فرهنــگ تخصصــی اســت.

علـوم و فرهنـگ اسلامی برگـزار شـد و حجـت االسلام
والمسـلمین حسـنعلی علـی اکبریـان و مجتبـی الهـی
خراسـانی بیاناتـی در ایـن بـاره ارائـه کردنـد.
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فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

ً
قبــا
و غیررســمی هــم ادامــه مســیر میدهــد.

در قالبهــای پذیرفتهشــده بــه شــکل

مبــارک و چشــمگیری اســت .البتــه امــروزه

شماره هشتم و نهم

پی نوشت:
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