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 یاصولو  یفقه یارهایهنجارها و مع ها،شهیبرآمده از مجموع انداصولی  – یفقه ینظام یشافع مذهب: چکیده

آن توسط شخص امام طرح و  ۀکه قواعد و عناصر سازند است (150 -204) یشافع سیامام محمد بن ادر

و  نیتدو اند،ارکردهیرا اخت شانیا یاجتهاد ۀقیکه طر نیآن دسته از فقها و مجتهد یشده و از سو زهیتئور

و  ادهایو با حفظ بن کیو متد یعلم یامنسجم و متکامل به گونه ۀمنظوم نیشده است. ا بیو تبو بیتهذ

و مستدل  یاجتهاد یپاسخها دینوپد لیو مسا عیو به وقا افتهیبسط  جیخود، در گذر زمان به تدر یهاهیمابن

به کتاب و سنت و عقل که به  ی، فعال و متکروشن ح،منق یبا قواعد و ضوابط ایجامع و پو یداده است؛ مذهب

وجود  یمحتمل الوقوع ۀمسأل چیو ه یاواقعه چی( ه419-478) ینیجو یامام ابوالمعال؛ نیامام الحرم ریتعب

 ۀاز عهد جاًیتخر ای صاًیتنص هب،مذ یقواعد و فتاواآن خارج باشد و  یشمول قواعد و فتاوا ۀریکه از دا ندارد

را  یشافع سیامام محمد بن ادر یکه روش اجتهاد ی. به آن بخش از امت اسالمندیایآن برن یحکم شرع انیب

 بهیمبتل عیاعمال و وقا ایو  پردازندیو با مالحظه و مراعات قواعد و ضوابط آن به اجتهاد و افتا م ارکردهیاخت

که در  شودیگفته م هیاصطالحاً شافع کنند،یم یسازمانده ییضوابط و فتاواقواعد و  نیاز چن تیخود را با تبع

پذیرش وجود دارد.  رینظیو بعضاً ب ریکم نظ یو نظام یفرهنگ ،یاسیس ،یعلم رگذاریتأث یهاتیشخص انشانیم

و  یرفتار یازکدها یکیو  یمذهب شافع یاز اوصاف عموم یکیهمواره عقاید و آرای آنان  یرواداردیگران و 

 یروشن یهاو جلوه یمبان ه،یشافع یمذهب یآن بوده است. روادار روانیرجال و رهبران و پ یقاخال یارهایمع

 .زمپردایآنها م ۀبه بحث دربار ودهاو نم ادهایبنتحت دو عنوان ، یروادار یمعنا ای گذرا بهاشارهدارد که بعد از 

وسعت نظر شخص  ،ینبو فیو سنت شر میقرآن کر یهاآموزه ریتحت تأث یمذهب شافع پردازانهیو نظر انیبان

 یعلم اند و از موضع اقتداروادار بودهر ینیبه نحو درخور تحس یاشعر یمکتب اعتدالگرا یادهایو بن یامام شافع

 یاجتهاد یو مبان اندگذاشتهیمذاهب احترام م ریآگاهانه و صادقانه به ائمه و اتباع سا ،یممتاز اجتماع تیموقع و

در مقام عمل هم  ینظر یهایعالوه بر روادار هی. شافعاندشمردهیرا محتمل الصواب م نانآ یفقه یو فتاوا

 یعمل ۀریمکتوب و س راثی. در ماندشدهیرو به رو م گرانیحسن تفاهم و تعامل مثبت، با د یهمواره بر مبنا

توان گفت در مذهب شافعی و سیرۀ عملی نحوی که میبه  .ادعا وجود دارد نیا قیدر تصد یادیآنان شواهد ز

 شود.محسوب می یفرهنگ یهنجارو  یاخالق یلتیفضقبول دیگران و احترام گذاشتن به آنان  ،شافعیه


