ح ݤهز
و�ݣ

و
فقه زمانه بحران
مقدمه
ّ
حجة االسالم والمسلمین احمدمبلغی*

«كرونـا» یكـی از چالش هایی اسـت كه خسـارت های فزاینده ای به جامعه بشـری
از جملـه كشـور مـا تحمیـل كـرد .همه متولیان زیسـت بهینه در تالش انـد تا از این
بیماری منحوس و ناشـناخته با كمترین آسـیب به نحوی كه گذار شایسـته و مورد
قبـول همـگان باشـد ،عبور كنند .بررسـی های بـه روز و آمار مراكز رسـمی ،حاكی
از گسـترش و تثبیـت درازمـدت ایـن بیمـاری اپیدمی در حیات بشـری اسـت ،كه
به باور دانشـمندان ،تأثیر زیادی در دگردیسـی زیسـتی برجای گذاشـته اسـت.
از ایـن رو ،در جوامـع اسلامی ،به دلیل آمیختگی زیسـت كرونایی با فقه اسلامی،
ضـروری اسـت فقهـا و عالمـان دینی با تكیه بـر فقه پویا ،باب جدیـدی با «رویكرد
فقهی به كرونا» بگشـایند تا راه گشـای عامه باشـد.

مسـئولیت هایی بـر عهـده فقهـا و عالمان دینی

خواننـدگان محتـرم می نهـد.

می باشـد ،كـه بـا دانسـته های فقهـی خویـش

زندگی انسـان را در سـاحت های گوناگون ،اعم

 .1ویـروس کرونـا فرصتهـا و چالشهـای

از فـردی و اجتماعـی بـر عهـده دارد و گره هـای

زیـادی را در زمینههـای مختلـف بهوجود آورده

چراكه فقه اسلامی دانشـی است كه سرپرستی

كـور را به سـهولت می گشـاید.

ً
فعال در درون این وضعیت
اسـت و از آن جا که

از یـاد نبریـم كه فقـه ،دینی بودن كاركردهای

هسـتیم ،شـاید امـکان رصـد و تحلیـل جامع از

انسـان ،جامعـه و حكومـت را در نظام اسلامی

آن کاری دشـوار باشـد و بایـد منتظـر شـد تـا

تبیین و تفسـیر می كند .از این رو ،بایسـتی به

بتـوان بعـد از کرونـا بحثهـای جدیتـری را

نیازهـای نویـن بشـری از طریـق بـه روزرسـانی

دنبـال کـرد .در ایـن میـان ،یکـی از دانشهایی

مبانـی و قواعـد فقهـی پاسـخ گو باشـد و بـرای

کـه در معـرض کرونـا قـرار گرفتـه ،دانـش فقـه

پدیده هـای نوظهـور نظیـر ایـدز ،كرونـا و ماننـد

اسـت کـه فـراروی آن فرصتهـا و چالشهـای

آن هـا سـازوكار و برنامه هـای به هنـگام دینـی

تـازهای را گشـوده اسـت .در این بـاره ضـرورت

پیش بینـی نمایـد .بدیـن ترتیـب فقـه پویـا و

دارد فرصتهـا و چالشهـا بـا هم در نظر گرفته

راه گشـاه بایسـتی در برابـر بحران هـای بشـریت

شـود تـا بتـوان نقطههای چالشـی را کم کرده و

امـروز راه حـل متناسـب بـا آن ارائه كند و زمینه

فرصتهـا ایجـاد شـده را برای تعالـی اجتماعی

برپایـی و اقامـه دیـن را در جامعه فراهم سـازد.

فقـه و دیـن ،و همینطـور افزایش تجربه فقهی

فقه و فقها نمی توانند به سادگی از كنار این

فعـال کرد؛

مهـم بگذرنـد ،چراكـه بـا تعیین وظیفه شـرعی

 .2چالشهـای به وجـود آمـده بـرای فقه ،نه

بـرای افـراد جامعـه و حكومـت ،امـكان مقابلـه

متوجه شـریعت اسـت و نه متوجه جانمایهها

بـا گسـترش چنیـن پدیده هایـی كه آدمـی را به

و اصالتهـای فقهـی؛ چالشهـای برآمـده از

كام مـرگ می كشـاند و یـا در برابـر بحران هـای

کرونـا ،متوجـه تجربـۀ فقهـی و میـراث فقهی و

طاقت فرسـایی قـرار می دهـد ،برنامـه مدونی از

نگـرش برخـی از علمـای فقیـه اسـت .از اینرو،

منابـع اصیـل دینـی ارائه گردد تا رسـالت فقه و

بایـد بیـن جانمایههـای فقهـی و تجربه فقهی

فقهـا بـه روشـنی رخ نماید.

کـه در حـال صیـرورت و شـدن اسـت ،تفکیـک

از ایـن رو «مجلـه حـوزه » بـا همـكاری
پژوهشـكده مطالعـات تمدنـی و اجتماعـی
ّ
مبلغـی در
یادداشـتی از حجۀ االسلام احمـد

کرد ؛
ش هسـتند
 .3ایـن چالشهـا ،هرچنـد چالـ 
ولـی بسـیار مبارک بـوده و زمینه را برای تکامل
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سـره را از ناسـره بـرای مـردم روشـن گری كننـد،

ضـرورت فقـه به هنـگام در گسـتره تحـوالت
جهانی

شماره هفتم

طبـق قاعـده مترقی فقهی« الضـرر و الضرار»

ایـن شـماره آورده و دیـدگاه ایشـان را فرادیـد
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تجربـه فقهـی همـوار میکنند .مسـائل نوظهور

چنیـن نگاهـی می تـوان گفـت كـه ایـن یـک

در برابـر فقـه ،موجـب میشـود فقهـا فعالیـت

فرصـت بسـیار بزرگـی اسـت ،کـه فـراروی فقـه

بیشـتری کننـد ،افقهـای جدیـدی بگشـایند و

گشـوده شـده اسـت.

الیههـای عمیقتـر و بیشـتری از فقـه را عرضـه

امـا پرسـش این جاسـت ،كه چرا بایـد این را

کننـد .در ایـن صـورت ،چالشهـا نـه بـه بحران

فرصت دانسـت؟ چرا انسانیاندیشـی برای فقه

بلکـه بـه تکامـل و تعالـی فقـه میانجامد؛

باید یک فرصت تلقی شود؟ در پاسخ بایستس

 .4تکامل فقه هرگز به معنای دست کشیدن

اشـاره كـرد ،فرصـت «جهانـی و انسـانی بودن»

از اصالتهـای فقـه ،یـا تضعیـف شـریعت و یـا

دالیلـی دارد کـه بـه یـک مـورد اشـاره میکنـم.

خـروج از دامنـه و دائـره واقعیـت و جوهره فقه

آنچـه دیـن و همینطـور مذهـب شـیعه از

نیسـت .شـریعت تمامیتهـا و اصالتهایـی

مهدویـت ارائـه میکنـد ،آمیختـه از نگاههـای

دارد کـه فقـه در تجربـه و تفکـر فقهـیاش بایـد

جهانـی ،انسـانی ،عدلمحـوری نسـبت به همۀ

بـه آن نزدیکتر بشـود.

ِ
عدالـت مهـدوی ،عدالتـی
ابنـای بشـر اسـت.
جامـع و جهانـی و انسـانی خواهـد بـود فارغ از

فرصتهای کرونا برای فقه اسالمی

این کـه نفعبرنـدگان و اسـتفادهکنندگان از این

کرونـا دو فرصـت بـرای فقـه

اسلامی ایجـاد کـرده اسـت ،كه
در این جـا بـه اجمـال بـه آن هـا
می پردازیـم:
اول ،فرصـت انتقـال ذهنیـت
و تجربـه فقهـی بـه فضاهـا و
مسـائل کالن جهانی و انسـانی؛
کرونـا زمینههـا و فرصتهایـی
را پدیـد آورده اسـت کـه در آن
فقیهـان و پژوهش گـران فقهـی
از خاسـتگاهها و جایگاههـای
محـدود و معطـوف بـه یـک

وضعیـت ُ
خـردِ قومـی و مذهبی
اجتماعـی
بـه یـک وضعیـت
ِ

کالن ،گسـترده ،و جهانـی و

انسـانی انتقـال پیـدا کننـد ،بـا

عـدل مسـلمانان باشـند یـا غیـر
مسـلمانان.

مســائل نوظهــور در برابــر فقــه،
موجــب میشــود فقهــا فعالیــت
بیشــتری کننــد ،افقهــای
جدیــدی بگشــایند و الیههــای
عمیقتــر و بیشــتری از فقــه را
عرضــه کننــد .در ایــن صــورت،
چالشهــا نــه بــه بحــران بلکــه بــه
تکامــل و تعالــی فقــه میانجامــد؛
تکامــل فقــه هرگــز بهمعنــای
دستکشــیدن از اصالتهــای
فقــه ،یــا تضعیــف شــریعت و یــا
خــروج از دامنــه و دائــره واقعیــت
و جوهــره فقــه نیســت .شــریعت
تمامیتهــا و اصالتهایــی
دارد کــه فقــه در تجربــه و تفکــر
فقهــیاش بایــد بــه آن نزدیکتــر
بشــود.

بنابراین نگاه کالن و خارج
از قومیت در دین و مذهب یک
امر تعبیه شده و نهادینه شده در
صلب و اساس دین است .برای
همین زمینه برای جهانیاندیشی
و انسانیاندیشی برای فقه یک
فرصت است .بدینسان فقها باید
یک پُ رکاری متناسب با همین
فرصت و ظرفیت داشته باشند،
این فرصتها را به هنگام درک
کنند و آن را به بحث و گفت وگو
گذارند و از آن در زیست دینی
دین داران استفاده کنند.
دوم ،امکانیابـی فقـه بـرای

فرصتـی دیگـری اسـت که کرونا بـرای علم فقه

ایـن منطـق در قبـال تنظیم این توقعات از دین

بهوجود آورده اسـت .البته بخشـی از این بحث

نادیـده و مغفـول و مهمـل گذاشـته میشـود.

مربـوط بـه علم کالم اسـت .برای حصول نتیجه
میتـوان دیـن را بـه سـه بخـش تقسـیم کرد:
 .1بخـش بینشـی بـا محوریـت اجتماعـات

ارتبـاط سـه بخـش دیـن بـا فرصتهـای کرونـا
برای فقه

دینـی و شـعائر دینـی .این بخـش را عمدتا علم

سـؤال ایـن اسـت کـه ایـن سـه بخـش چـه

فقـه تصـدی و تنظیـم میکنـد .فقـه در ایـن

ربطـی بـه مدعـای بحـث ـ کرونـا فرصتـی برای

بخـش بـه تنظیـم شـعائر و تأمیـن چارچـوب

فقـه پیـش آورده اسـت ـ  ،دارد؟ در این باره چند

و محتـوای آن هـا و نسبت شـان بـا یک دیگـر

نکتـه را بایـد در نظـر گرفت ،كـه به فراخور بحث

میپـردازد؛

اشـاره می كنیـم.

 .2بخـش بینشـی بـا محوریـت اعتقـاد و

اول ،این کـه دامنههـا و ابعـاد بخـش دوم

معرفـت و دل دادگـی بـه خداونـد اسـت .محـور

(معرفتـی) و سـوم (مـردم و توقـع آن ها) گاه در

اصلی در این بخش ،اعتقاد به خدا و دل دادگی

کشـاکش بـا هـم قـرار میگیرند .این کشـاکش
ً
نوعـا نهـان (البتـه بـا بازتابهـای قابـل رویت)

به خداسـت؛

و البتـه تدریجـی اسـت .بخـش

 .3بخـش توقعـی اسـت،
این کـه مـردم چـه توقعی از دین
دارنـد .شـفاخواهی از نهادهـا و
نمادهـای دینـی یـک کارکـرد
خیلی فوری دین اسـت که مردم
توقع دارند .مشـکالت ،امراض و
گرفتار یهـا را جبـران و حـل کند
ً
عمدتـا
و ایـن بخش(توقعـی)
دسـت مـردم اسـت هرچنـد فقه
و فقهـا نیـز ممکـن اسـت در آن
اثرگذار باشـند .گاه زمام توقعات
دینـی مـردم از دسـت عالمـان
گرفتـه میشـود و خواسـتهای
متراکـم و لحظـهای مردم بر فقه

نــگاه کالن و خــارج از قومیــت
در دیــن و مذهــب یــک امــر تعبیــه
شــده و نهادینــه شــده در صلــب و
اســاس دیــن اســت .بــرای همیــن
زمینــه بــرای جهانیاندیشــی
و انسانیاندیشــی بــرای فقــه
یــک فرصــت اســت .بدینســان
فقهــا بایــد یــک ُپــرکاری متناســب
بــا همیــن فرصــت و ظرفیــت
داشــته باشــند ،ایــن فرصتهــا
را بههنــگام درک کننــد و آن را
بــه بحــث و گفتوگــو گذارنــد و از
آن در زیســت دینــی دیــنداران
اســتفاده کننــد.

معرفتـی و ارتباطـی بـا خـدا
بـا بخـش توقعـی (کـه بخـش
فوریات اسـت) در اصطکاک قرار
میگیـرد .البتـه ایـن اصطـکاک
از حیـث جوهـر دیـن نیسـت .به
لحاظ جوهری میان با خدا بودن
و از خـدا خواسـتن و دعاکـردن و
توسل جسـتن تضـادی نیسـت.
اصـل دعـا و توسـل از اقتضائات
ّ
مسـلم و غیرقابـل انـکار اسـت.
در قرآن هم این مسئله فراوان
مـورد تأکیـد قرارگرفتـه اسـت؛
لیکـن دامنـۀ بخـش توقعـی که

شماره هفتم

بـه جنبههـای آیینـی و مراسـمی؛ بـه این معنا

وجـود دارد ،ایـن اسـت کـه منطـق دیـن و ابعاد
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پرداختـن آزادانهتـر ،دقیقتـر ،و مناطمحورتـر

تحمیـل میشـود .مشـکلی کـه در ایـن میـان
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زمـام آن بـه دسـت مردم و نه علماسـت موجب

منـاط فقهـی ،اهداف فقهی بسـته خواهد شـد.

ِ
توقعـات از دیـن دامنههایـی پیـدا
میشـود

چـون یـک وضعیت کلیشـهای را مـردم به دین

کنـد و ایـن دامنـۀ گسـترده تضـادی بـا قلمـرو

تحمیـل میکنند و در این وضعیت کلیشـهای،
قابلیتهـای فـرو خفتـه در فقـه

بخـش دوم پیداکـرده و اختالط
و اختاللـی در مـرز بیـن ایـن دو
به وجـود میآیـد.
کشـاکش بیـن بخـش دوم و
بخش سوم ،دو چالش دیگر هم
بخش توقعی
ایجاد میکند .گاه
ِ
اصالتهایـی پیـدا میکنـد کـه
ِ
اصالـت انتظـارات از دیـن،
ایـن
موجـب اصطکاکهایی در توجه
به خدا و غرورشکنی در برابر خدا
و تضـرع در برابـر خـدا میشـود.
در ایـن وضعیـت ،گویـا دین غیر
از حـل مشـکالت انسـان کاری
ً
اساسـا حل
نـدارد .در این صورت
مشـکالت اصالت پیدا میکند و

آنچــه در شــرایط کرونایــی رخ
میدهــد تقویــت بینشــی دیــن
اســت .شــاید اساســیترین
فایــده مترتــب بــر بیماریهــای
این گونــهای کــه همــۀ مناســبات
را متأثــر میکنــد ،تقویــت بینشــی
دیــن بــه مثابــه یــک رهآورد اســت.
بینــش معرفتــی و دینــی در ایــن
وضعیــت ،بیپیرایهتــر ،جدیتــر،
معنادارتــر و عمیقتــر میشــود.
بــه مــوازات ایــن عمقیابــی و
معنایابــی ابعــاد معرفتــی ،بخــش
ِ
توقعــی مــردم از دیــن دچــار
تعدیــل میشــود .در ایــن بســتر
آنچــه اهمیــت پیــدا میکنــد تخلــق
بــه اخــاق خــدا و شکستهشــدن
غــرور انســان در برابــر خداســت.

مجـال ظهور پیـدا نمیکند.
سوم ،آنچه در شرایط کرونایی
رخ میدهـد تقویـت بینشـی
دین اسـت .شـاید اساسـیترین
فایـده مترتـب بـر بیمار یهـای
این گونـهای کـه همۀ مناسـبات
را متأثـر میکند ،تقویت بینشـی
دیـن به مثابه یک ره آورد اسـت.
بینـش معرفتـی و دینـی در این
وضعیـت ،بیپیرایهتـر ،جدیتر،
معنادارتـر و عمیقتـر میشـود.
بـه مـوازات ایـن عمقیابـی و
معنایابـی ابعـاد معرفتی ،بخش
ِ

توقعـی مـردم از دیـن دچـار

حـل مشـکالت به جـای معرفت

تعدیـل میشـود .در ایـن بسـتر

خداونـد مینشـیند .گسـترش

آنچـه اهمیـت پیـدا میکنـد

ایـن توقعـات و بیرویه بـودن آن ،اصالـت بُعـد

تخلـق بـه اخلاق خـدا و شکستهشـدن غـرور

معرفتـی را تحتالشـعاع قـرار میدهـد .ایـن

انسـان در برابـر خداسـت.

چالـش دومـی اسـت که بـا فربه شـدن توقعات

چالشهای کرونا برای فقه اسالمی

از دیـن ،فضـا بـرای ابعـاد معرفتی(بخش دوم)
ً
اساسـا تنگ میشـود.

اگـر از فرصتهـا عبور کنیـم ،با چالشهایی

دوم ،بخـش اول کـه در اختیـار فقـه اسـت از

مواجـه میشـویم کـه کرونـا بـرای فقـه ایجـاد

کشـاکش بین بخش معرفتی با بخش توقعات

کـرده اسـت .دو چالـش جـدی عبارتند از:

مردمـی متأثـر میشـود .اگـر بخـش توقعـات

 .1برآمـدن و آشکارشـدن نیـاز جامعـه بـه
ً
صرفا فقهی
دینی فراتر از پاسخهای
پاسـخهای
ِ

مردمـی فضـا را بـر بخش معرفتـی تنگ کند ،در
ایـن صـورت راه تنفس برای قابلیتهای فقهی،

ه کرونـازده به پاسـخهای جامع االطراف
(جامعـ 

به هنـگام و نـه پاسـخهای کنـد و بطـیء.

میکنـد .در ایـن شـرایط اگر فقـه بخواهد تأخیر

امـا چالـش اول این کـه مـا بـه پاسـخهای

داشـته باشـد ،نمیتوانـد در برابـر ایـن حادثـه

جامعتـر و کاملتـری نیاز داریم .باید فقه اصغر

بـزرگ پاسـخهای مؤثـر و الزم را ارائـه کنـد .اگر

و اکبـر را درهـم تنیـده و مرتبـط بـا هـم بدانیم.

مباحـث حقوقـی بـر زمیـن بماند ،اگـر قوانینی

اآلن متأسـفانه بین این دو فاصله افتاده اسـت.

کـه بایـد بـه سـرعت تدویـن بشـود فقـه آن را

در دوران قدیـم ،فقـه معطـوف به تهذیب نفس

معطل بگذارد ،طبیعی اسـت که مشـکالت حل

بـود ،فقـه حاوی نگرشهـای معرفتی و کالمی

نخواهد شـد .نباید گفت که ما تجربه نداشـتیم،

بـود .امـا ایـن ظرفیـت عمیـق ،مدتهاسـت

حـوزه باید بسـیاری از کارهایـش را تعطیل کند

غیرفعـال و یـا کمفعال شـده اسـت.

و به سـرعت به سـمت تهیه پاسـخهای جامع و

ایـن درحالـی اسـت کـه جامعـه کرونـازدۀ

پاسـخهای برخـوردار از الگـو حرکـت کند.
از دیــدگاه خــودم یــک

جامـع فقهـی،
امـروز پاسـخ
ِ
کالمـی و عرفانـی میخواهـد.

در ایـن میـان فقـه نبایـد از کل
دیـن نمایندگی کند .پاسـخهای
فقهـی بایـد برآمـده از نگاههـای
کالمـی و عرفانی دقیق و تهذیب
نفـس و دعامحـور باشـد .ایـن
نـه بـدان معناسـت کـه یـک جـا
نکتـهای فقهـی و جـای دیگـر
نکتـهای کالمـی ،اخالقـی و یـا
عرفانـی گفته شـود ،بلکه منظور
آن اسـت کـه فتـوای فقهـی بـه
صـورت هوشـمند و چارچوبدار

جامعــه کرونــازدۀ امــروز پاســخ
جامـ ِـع فقهــی ،کالمــی و عرفانــی
میخواهــد .در ایــن میــان فقــه
نبایــد از کل دیــن نمایندگــی کنــد.
پاس ـخهای فقهــی بایــد برآمــده از
نگاههــای کالمــی و عرفانــی دقیــق
و تهذیــب نفــس و دعامحــور
باشــد .ایــن نــه بــدان معناســت
کــه یــک جــا نکتــهای فقهــی و
جــای دیگــر نکتــهای کالمــی،
اخالقــی و یــا عرفانــی گفتــه شــود،
بلکــه منظــور آن اســت کــه فتــوای
فقهــی بــه صــورت هوشــمند و
چارچــوبدار بتوانــد پاســخی
جامــع ارائــه کنــد.

بتواند پاسـخی جامـع ارائه کند.
ً
اساسـا امـروزه
چالـش دوم،

انتقــادی را بایســتی از حیــث
ادبیاتــی

و

واژگانــی

بــه

عبــارت متنمحوربــودن فقــه
و زمینهمحورنبــودن آن در
این جــا مطــرح كنــم ،كــه بــه
نظــر می رســد ایــن ادبیــات
بــرای یــک مطالعــه روشــی
و یــا در چارچــوب یــک روش
اســتنباطی نمیتوانــد قــرار و
قــوام درســتی داشــته باشــد.
تقســیمبندی بــه ایــن صــورت
درســت نیســت .مــا یــک متــن
داریــم و بایــد بــه ایــن متــن
مراجعــه کنیــم و همیشــه

بـا عنایـت بـه تحـوالت سـریع و شـتابنده ،فقـه

بایــد مراجعــه بکنیــم .منتهــا دو نــوع نــگاه

بایـد بتوانـد پاسـخهای فوری آمـاده کند .کرونا

اســت ،یــک نــوع نــگاه ،متــن را از جامعــه جــدا

شـیوع فـوری دارد و مسـئلههایش هـم به طور

میکنــد .ایــن جداســازی متــن از جامعــه
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ً
صرفـا فقهـی نیـاز دارد)؛
و فراتـر از پاسـخهای

متراکـم و سـریع در زمینههـای مختلف بازتاب
ً
فـورا متأثـر از خـود
پیـدا میکنـد و جامعـه را
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فقهـی قـرار بدهید .صـرف وجود

هــم دو قســم اســت :یکــی،
ه زمــان صــدور متــن و
جامعــ 
دیگــری ،جامعــهای کــه متــن
میخواهــد در آن تطبیــق شــود.
بنابرایـن متـن بایـد با جامعه
و شـرایط اجتماعی مرتبط باشد؛
یکـی از حیـث تشـکیل و دیگر از
حیث تطبیق .حال اگر كسـی به
عنوان مفسـر اصولی فقیه ،متن
را فهـم کند بدون این که شـرایط
اجتماعی تشـکیل متن را ببیند،
متـن را خوب نمیفهمد .از دیگر
سـو ،اگـر متـن را خـوب بفهمـد
ولی شـرایط اجتماعی تطبیق را،

ا گــر فقهــای کنونــی و حوزههــای
کنونــی مــا و متفقهــان مــا از
پهنشــده
فرصتهــای
فــراروی فقــه در اثــر شــرایط
کنونــی ،اســتفاده نکننــد ،ایــن
اســتفاده بــه شــکل تدریجــی رخ
خواهــد داد ،منتهــا نــوشداروی
بعــد از مــرگ ســهراب خواهــد
بــود .ا كنــون حــوزه نیازمنــد
یــك تكاپــوی علمــی اســت،
چرا كــه بزرگتریــن مســئله بــا
بازتابهــای گســترده جهانــی،
پیــش آمــده اســت .حــوزه بایــد
از ایــن فرصــت اســتفاده کنــد تــا
ایــن رونــد و فراینــد تبدیــل بــه
یــک فرصــت و مســیر تعالــی شــود.

فرصـت کافـی نیسـت کـه فقه را
ببـرد بـه سـمت پاسـخ گوکردن،
توسـعهیابی ،بلکـه اسـتفاده از
ظرفیتهـای فقـه و اسـتفاده از
یک راهکار شناختهشـده دقیقی
کـه علـم فلسـفه فقـه آن را بـه
مـا نشـان میدهـد ،ایـن شـرط
انکارناپذیـر
ضـروری و قطعـی و
ِ

بهرهگیـری از فرصتهاسـت.
بنابرایـن چنانچـه از فرصتهـا

اسـتفاده نشـود ،ممکـن اسـت
تبدیـل بـه تهدیـد شـود و حـال
آن كـه بایسـتی تهدیدهـا تبدیل
بـه فرصـت بشـود.

مثل کرونا یا مسـائل مسـتحدثه

نکتـه آخـر این که اگـر فقهای

دیگـر نظیـر ایـدز و  ...را خـوب
نفهمـد ،آن را کـه تطبیـق میکنـد ،مصـداق

کنونـی و حوزههـای کنونـی مـا و متفقهان ما از

واقعـی متـن نیسـت .ممکن اسـت یـک متنی

فرصتهای پهنشـده فراروی فقه در اثر شـرایط

غایب شـود و یک متن دیگری را تطبیق بدهد.

کنونی ،اسـتفاده نکنند ،این اسـتفاده به شـکل

بـه نظـر میرسـد از حیـث ادبیاتـی اغلـب

تدریجـی رخ خواهـد داد ،منتها نوشداروی بعد

بـه متـن توجـه میشـود ،امـا مشـکل در ایـن

از مرگ سهراب خواهد بود .اكنون حوزه نیازمند

اسـت کـه بـه شـرایط اجتماعـی تشـکیل متـن

یـك تكاپـوی علمـی اسـت ،چراكـه بزرگ تریـن

و بـه شـرایط اجتماعـی تطبیـق متـن توجـه

مسـئله بـا بازتابهـای گسـترده جهانـی ،پیش

نمیکنیـم .

آمـده اسـت .حـوزه بایـد از این فرصت اسـتفاده

دربـاره فرصـت کرونـا ،وقتـی میگوییـم
کرونـا یـک فرصـت اسـت ،یـک شـرطی را هـم

کنـد تـا ایـن روند و فراینـد تبدیل به یک فرصت
و مسـیر تعالی شود.

دارد؛ فرصـت اسـت بـه شـرط این کـه شـما این
فرصت را در مسـیر تعالی فقه و جامعه دینی و

پی نوشت:

* عضو مجلس خبرگان رهبری.
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