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"Hanafiah Abstrak Apakah lslam mampu mengartisipasi
perkembangan dunia mode m"
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...ektrum masalah dewasa ini yang semakin kompleks dan luas. Salah satu

masalah yang mendasar adalah apakah hukum lslam mampu

mengantisipasi perkembangan dinamika masyarakat kontemporer atau

tidak? Dalam konteks ini tentunya dibutuhkan te...

7 4o/o similar

"Pendahuluan Pergumulan hukum lslaml dengan realitas zaman selalu

menuntut pertanyaan ulang produk-produk pemikiran ulama terdahulu,

terutama jika dikaitkan dengan spektrum masalah dewasa ini yang

semakin luas dan kompleks"
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...kurang mampu nrempertahan-kan diri dalam perkembangan zaman.Oleh

sebab itu tidaklah mengherankan jika pergumulan hukum lslam dengan
dinamika masyarakat kontemporer selalu menimbulkan pertanyaan

ulang terhadap produk-produk pemikiran ulama terdahulu, tenrtama jika

dikaitkan dengan spektrum masalah dewasa ini yang semakin kompleks


