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Abstract 

Objective: In spite that Iran's law has undergone changes throughout the history, its 

connection with jurisprudence is as strong as in the past, as it refers to jurisprudential 

rules in searching and processing legal rules. Due to the fact that voluntary activities in 

libraries are new topics, therefore, in the legal examination of it, the mentioned rules 

will definitely be referred to, but how to apply these rules in legal examinations in 

general and in the examination of voluntary activities in libraries in particular, has not 

been studied so far. The present research tries to show that jurisprudence rules can be 

used in legal examination only with a certain framework. 

Methodology: The required data was collected using the library method and analysis 

with jurisprudential and legal logic and balanced use of rational perceptions.  

The scope of legal studies is limited to Iranian law and the scope of jurisprudence 

studies is limited to Imami jurisprudence. 

Findings: The activity of the "rule of beneficence", was concluded that voluntarily 

activities in libraries means that a person who undertakes such an activity cannot be 

blamed for the results of these activities, since his work is beneficial. The "rules of 

action" indicates that since the person has denied the right of receiving salary with his 

own will, the library will not be responsible for the denial of salary entitlement.  

Conclusion: Application of the two mentioned rules in the legal review is not absolute 

and includes religious and rational framework. Its religious framework is derived from 

the relevant rational that if these two rules cause harm, they are not attributed to the 

religious legislator. The rational framework is the result of rational perception that does 

not allow the application of these two rules to have unfair results. Therefore, it cannot 

be considered responsible for a person conducting voluntary activity in one hand and 

the library organization on the other hand in the legal review of voluntary activity in 

Iranian libraries, referring to the above jurisprudential rules. The lack of a framework 

for jurisprudential rules in their legal use, especially in new matters such as voluntary 

activities in Iranian libraries, causes their implementation without any restrictions, while 

this application and lack of restrictions may not be intended by the Sharia and 

customary legislators. It is not intended by the parties for voluntary activities in libraries 

and may cause violation of Sharia, moral, human and rational principles. If the 

mentioned framework is taken into consideration, we will not have any shari'a and 

moral inconsistency in the use of jurisprudential rules in legal review. Iranian law 

mailto:d.nojavan@azaruniv.ac.ir
mailto:akbarnejad.reza@gmail.com
mailto:abolfazl.nojavan.1379@gmail.com


  

 

researchers believe that all dimensions of jurisprudential rules are predetermined and no 

longer require research. But the fact that, this is not the case, and an important matter 

such as how to use them and their frameworks has not been researched so far. The 

present research is the first research regarding the application of jurisprudential rules in 

Iran's legal reviews and the legal review of voluntary activities in Iranian libraries. 

Therefore, the continuation of research in this direction is seriously suggested. 

Keywords: Voluntary Activity, Llibraries, Jurisprudential Rules, Legal Rules, Sharia & 

Rational framework. 
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 دهيچک

( و در کلهی طوربههی حقوقی )هایبررسکنکاش چگونگی کاربست قواعد فقهی در  باهدف جستار حاضر هدف:

را تنها  ین است که نشان دهد قواعد فقهیبه دنبال ا (،ویژه طوربه) هاکتابخانهی داوطلبانه در هاتیفعالبررسی 

 قرار داد. یبرداربهرهمورد در این راستا  توانیم یبا چارچوب خاص

 یریهگبهرهو  یو حقوق یو با منطق فقه یگردآور یاکتابخانهاطالعات الزم با استفاده از روش  روش پژوهش:

ران و دامنه یمحدود به حقوق ا ،یاست. دامنه مطالعات حقوق قرارگرفتهل یمورد تحل ،یاز ادراکات عقل یمتعادل

 ه است.یمحدود به فقه امام ،یمطالعات فقه

ن یکه به چنه ین است که فردیا یای، گوهاکتابخانهداوطلبانه در  یهاتیفعالدر باب « قاعده احسان» :هاافتهي

« قاعده اقدام»ست. ین مؤاخذهقابلرخواهانه( است، ینکه کارش محسنانه )خیل ای، به دلکندیممبادرت  یتیفعال



 

 

در بهاب آن  یتیمسهئولکرده، کتابخانهه  لیزاخود استحقاق دستمزد را  بااراده ین است که چون ویانگر ایب زین

 نخواهد داشت.

سهت، ا« یعقله»و « یشهرع»دو چهارچوب  یمطلهق نبهوده و دارافوق، کاربست دو قاعده امکان  :یريگجهينت

اعهده موجهب ن دو قیها آن، اگر کاربسهت موجببهوطه است که مرب ییآن برگرفته از ادله روا یچارچوب شرع

اسهت کهه  ینعقال ادراکاتز محصول یآن ن یست. چارچوب عقالنین یشرع گذارقانونضرر شود، آن منتسب به 

 یدر بررسه تهوانینمن یباشهد. بنهابرا برداشهتهدر  یارعادالنههیغجهه ین دو قاعده، نتیق ایتطب دهدینماجازه 

 یتیشکل مطلق مسهئول ، بهمذکور یران با استناد به قواعد فقهیا یهاکتابخانهداوطلبانه در  یهاتیفعال یحقوق

 گر، قائل نشد.ید یو نهاد کتابخانه از سو سوکیداوطلبانه از  یهاتیفعالفاعل  یبرا

 .یعقل و یرعشچارچوب ، ی، قواعد حقوقی، قواعد فقههاکتابخانه ،داوطلبانه یهاتیفعال :هادواژهيکل

  مقدمه

زمهان و مکهان، در قالهب اشهکال مختلهد، خهود را در  طیشهرا به بسته خ،یتار طول در مردمان گانیرا خدمات

 بهه اشهاره ههاتیهفعال نیهاسهت. ا 1«داوطلبانه یهاتیفعال» آن، نینو یهااز گونه یکیجامعه نشان داده است. 

آن  ی( ههدف اصهل1است: ) یو اساس یاصل یژگیسه و یدارا کمدارد که دست ییهاتیاز فعال یاگسترده دیط

داوطلب به همراه داشته باشد کهه آن ههم در غالهب  یبرا یپاداش است ممکن هرچند ست،ین یکسب سود مال

 یبهرا یمتعهدد یسهودها( 3) رند؛یگیانجام م ی( آزادانه و بدون هرگونه اجبار2است؛ ) یمعنو یموارد، پاداش

در خصوص انهوا   2«داوطلبانه  لندن یهاتیفعال ژوهشپ مؤسسه» ریکه مد ییهاجامعه دارد. بر اساس گزارش

 اردیهلیداوطلبانه حدود چههل م یهاتیفعال ا،یتانیداوطلبانه ارائه داده است، در بر یهاتیفعال یمختلد سودها

 دهیرسه دالر اردیلیم شانزده به هاتیفعال نیا یاقتصاد ارزش کانادا، در. است کرده کمک جامعه اقتصاد به پوند

 کننهد،یداوطلبانه م یهاتیکه داوطلبان صرف فعال یزمان مدت ،یقیتطب مطالعه کیبر اساس  نیهمچن. است

زده  نیکهه در اروپها انجهام شهده، تخمه یامطالعه اساس بر. است وقت تمام شاغل ونیلیم مین و ده کار معادل

داوطلبانه، هشت دالر سهود بهر  یهاتیدر مورد گسترش ابعاد مختلد فعال یگذارهیسرما دالر کیشده که هر 

مطالعات نشان  یکه برخاست. چنان زین یگرید دیفوا یدارا هاتیفعال نیا ،یاقتصاد هیتوج بر عالوه. گرداندیم

-بهه طهور معمهول بهزه 3شود،یم یاجماع هیسرما یداوطلبانه موجب غنا یهاتیکه فعال یاجامعه در دهد،یم

 در ههاتیهفعال نیها جامعه، سالمت به کمک بر عالوه. شودیکمتر م ینژاد یهایریدرگ و لیتحص ترک ،یکار

 (.  21-20صص.  ،1380ت،ی)اسم است جامعه شدن کیدموکرات یراستا

                                                 
1. Voluntary activities.  

 جاستین دیویس اسمیت.  .2
3. See:  Walters, 2002, p. 379 & Freitag, 2003, p. 937. 



  

 

 زین یو لکهب ست،یداوطلب ن یبرا آن نبودن دیمف یجامعه، به معن یداوطلبانه برا یهاتیفعال بودن دیمف

 افتنیهو  دیهجد یههاکه موجب آمهوختن مههارت. چنانبردیم نفع داوطلبانه تیه فعالیبه اشکال مختلد از ارا

ز اهسهتند را  یعاجتمها یکه دچهار انهزوا یمعلوالن ژهیو. افراد و بهشودیم یمتفاوت در مورد زندگ یهادگاهید

 یرا بهرا ینقهش شههروند یفایا یهانهیداده و زم یریپذسکیر و رشد فرصت جوانان به. کندیانفعال خارج م

 نشهان قاتیتحق یبرخ یحت. کندیفعال کمک م یسالخوردگ یراستا در زیساالن را ن. کهنسازدیآنان فراهم م

 -ه برنهد تیهعموق کیهداوطلبانهه،  تیفعال نی؛ بنابرااست دیمف یسالمت یداوطلبانه برا یهاتیفعال که دهدیم

بهر  ییههاتیدودمح هنوز ن،یا وجود با. برندیم سود جامعه هم و داوطلب هم آن، در که کندیم جادیا را رندهب

 یکشهورها، آزاد یکهه در برخهمانهده اسهت. چنان یاز کشورها باق یداوطلب در برخ یروهایسر راه مشارکت ن

کشهورها  از یاست که برخه یحال در نیا. است نیداوطلب مشارکت مانع ن،یقوان و نداشته وجود انجمن لیتشک

انع داوطلب شدن مردم فراهم کرده و مو یبرا را شدن داوطلب فرصت ،یو سازمان یمال ،یقانون امکانات جادیبا ا

بهه حهداک ر  یرابه را دیجد نیقوان همه که است گرفته میتصم هند راستا، نیا در. اندرا از مقابل مردم برداشته

 )همان(. کند تیقرار داده و تقو یداوطلبانه مورد موشکاف یهاتیرساندن اثر خود بر فعال

 یبررسه که ممکن است داشته باشد، قابل یموانع وجود منظر از زین رانیداوطلبانه در ا یهاتیفعال گاهیجا

در  3.شهوندیم یدهسازمان 2ها،سمن ای هاNGO1داوطلب به طور معمول در قالب  نیفعال نکهیاست. از جمله ا

 گهریو چهه از د یحقهوق منظهر از چه ،شدنشناخته تیرسم به با و شده مندآنان نظام یهاتیفعال صورت، نیا

 تیهفعال تا گردندیم مندبهره یحقوق تیشخص یایاز سر راهشان برداشته شده و از مزا یمختلف موانع منظرها،

 در رانیها نیقوان(، فرانسه)م ل  کشورها گرید با سهیاست که در مقا یحال در نیتر گردد. اداوطلبانه آنان آسان

و  لیتشهک مرحلهه شامل هم هایریگسخت نیدارد. ا یشتریب یریگسخت ،نهادمردم یهاسازمان نیا خصوص

بهر  یانشهانه آنهها، تیهفعال و سیتأس طیشرا لیاست که تسه یصورت در نیا. شودیم تیفعال ندیهم شامل فرا

 یاسهت )رمضهان 4«خهوب یحکمران» یسوبه تیگذر از حاکم یایتوجه به حضور و مشارکت مردم است که گو

 یاسهیو س یو اقتصهاد یعوامل رشد و توسعه اجتماع نیتراز مهم یکی(. 564-565صص.  ،1394 ،یآبادقوام

نخواههد  یآن است. بدون حضور و مشارکت آنان، توسعه مفههوم یهاتیفعال در مردم فعال حضور جامعه، کی

                                                 
1. Non Govermental Organization.  

ل نشده، بلکه هدفشان یگروه خود تشک یاعضا ین است که با هدف جلب منفعت برایمردم نهاد، ا یهاسازمان ی. مشخصه اصل2

 .(209ص.  ،1400، یزدلی ی)روحان ا منافع جامعه و حقوق انسانی استدن به اهداف مرتبط بیرس یکمک برا
مردم نهاد به  یهاد سازمانیدر تعر 8/5/84مردم نهاد مصوب  یهات سازمانیس و فعالیتأس ییاجرانامه نییک آی. ماده 3

-شود، به تشکلیده مینامه سازمان نامنین آئیکه در ا یردولتیسازمان غ»ان داشته است: یت آنها اشاره و بیداوطلبانه بودن فعال

س یت مقررات تأسیبه صورت داوطلبانه با رعا یرحکومتیغ یحقوقا ی یقیاز اشخاص حق یشود که توسط گروهیاطالق م ییها

 (. 14ص. ،1386، یان نژادیان و هراتید به قربانین خصوص بنگری)در ا« باشدیم یاسیرسیو غ یرانتفاعیاهداف غ یشده و دارا
4. Good Governance. 



 

 

 یدر کشهورها یمردمه یههامشهارکتداشت. اما مطالعهات سهازمان ملهل متحهد، از توسهعه انهدک و نهاموفق 

 (. 17-16ص.  ،1395 ا،ینو عباس ی)عبد دارد تیتوسعه حکادرحال

در  یدولته یرسهم ینهادهها تیهموفق عهدم وجهود بها دههد،یمه نشان قیتحق کی جهیعنوان نمونه نتبه

 قالب در هاسمن رانیا در نه،یزم نینهاد در امردم یهاسازمان حضور و نقش تیاز وقو  جرم، و اهم یریشگیپ

 ی)افضل ندارند را عرصه نیا به ورود امکان رایاز وقو  جرم ندارند، ز یریشگیپ در فعال حضور داوطلبانه تیفعال

 و موضهو  ثیهح از نهادها نیا یاست که هرچه تنو  و گستردگ یحال در نی(.  ا588ص.  ،1397و همکاران، 

 یحقهوق قاعهده نبهود(. 209. ص ،1400 ،یزدلهی ی)روحهان بهود خواهنهد مؤثرتر و ترفعال باشد، شتریب تعداد،

دارنهد،  یشهتریب حضور ما جامعه در که مارانیحقوق ب یحام یهاسمن تیعدم موفق یدر راستا یمناسب حت

 یمشهکالت بنابر(. 34. ص ،1386 ،ینژاد انیهرات و انیاز پژوهشگران قرار گرفته است )قربان یمورد توجه برخ

 همچهون ترنیداوطلبانه نو یهاتیاست که فعال یعیطب دارد، جامعه در جیداوطلبانه مرسوم و را یهاتیکه فعال

پهژوهش  ازمنهدین مختلد جهات از آن ابعاد و بوده شتریمشکالت ب یدارا ها،داوطلبانه در کتابخانه یهاتیفعال

 باشد. 

 سهتهیصهورت شاو توسعه کتابخانهه به زیتجه جاد،یا یداوطلب برا یروهاین تیاز ظرف ،یاریبس یکشورها

داوطلبانهه خهود در  یهاتیفعال ،یالدیم 1930 سال از قبل کایآمر متحده االتیم ال ا یبرا. کنندیم استفاده

 یههاداوطلبانه در کتابخانه یهاتیفعال نیترشده است. مهم یاگسترده یهابرنامه به موفق و آغاز را نهیزم نیا

 برنامهه ،یخوانمتنو  کتاب یهابرنامه ،یمال یهاکتاب، کمک یهمچون اهدا یمختلد، شامل موارد یکشورها

کودکهان و نوجوانهان همهراه بها  یبرنامه بهرا یاجرا ار،یس یهاکتابخانه توسط کتاب امانت و اهدا کتاب، تبادل

 نصهب هها،کتابخانه مبلمان نیتأم ها،کتابخانه یسازشاداب و بایمخصوص حمل کتاب، ز یهاجعبه هیکتاب، ته

 وجهود بها. شهودیمه یخوانمسابقات کتاب یبرگزار ،یخوانجمع کتابداران، آموزش کتاب، زیآو وارید یهاقفسه

 ههاتیهفعال نیهاز ا یچنهدان بههره رانیها یهاداوطلب، کتابخانه یروهاین تیمختلد از ظرف یکشورها استفاده

 و نیقهوان فقهدان. باشهد لیدخ نیداوطلب از رانیا یهاکتابخانه استفاده عدم در تواندیم یادیز عوامل. اندنبرده

 نیهمچنه. اسهت شهده مطهر  ههاکتابخانه در داوطلبان حضور عدم  نهیمناسب و منسجم در زم یحقوق قواعد

 نههیزم در داریپا نیاست. فقدان قوان نهیزم نیدر ا موجود موانع جمله از هاکتابخانه رانهیگوجود مقررات سخت

در اسهتفاده از  یجهد نیقهوان وجهود بهه کشهور گهذارقهانون یتهوجهیاز ب یناش کتابخانه، در نیداوطلب حضور

 نیقهوان لیو تعد یرسان روزبه و راستا نیا در نینو یتوجه به قواعد حقوق نیبنابرا ،است شده دانسته نیداوطلب

صص.  ،1400و همکاران،  ی)مرجان است دیمف ،هاکتابخانه در نیمشارکت داوطلب یو مقررات موجود در راستا

 (.23و  18و  9

 یههاداوطلبانه در کتابخانهه یهاتیفعال گسترش و شرفتیپ یموانع حقوق یبررس یراستا در حاضر مقاله

 یحقوق یدر بررس»خود، مورد پژوهش قرار داده است که  یو اساس یعنوان پرسش اصلپرسش را به نیا ران،یا



  

 

اسهتفاده کهرد تها حقهوق مهانع  یفقهه قواعهد از تهوانیمه چگونه ران،یا یهاداوطلبانه در کتابخانه یهاتیفعال

 جامعهه قلهب ،نههادمردم یههادر قالهب سهازمان ژهیوداوطلبانه به یهاتیفعال. «نگردد؟ هاتیفعال نیگسترش ا

 نهه کنهد حرکت آن از تیحما یراستا در دیحقوق با رونی( و ازا209ص.  ،1400 ،یزدلی یاست )روحان یمدن

داوطلبانهه در  یههاتیهداوطلبانه به طور عام و فعال یهاتیفعال یحقوق ابعاد خصوص در. مانع جادیا یراستا در

 کهه اسهت تیهاهم یدارا جههتنیازا ،یکاربست قواعد فقه یچگونگ یبررس خاص، طور به رانیا یهاکتابخانه

 و است محکم فقه با ارتباطش گذشته همانند اما ،را از سر گذرانده یتحوالت خیتار طول در رانیا حقوق هرچند

 مقوالت از آن که چرا کرد، خواهد مراجعه قواعد نیا به حتماً زیداوطلبانه ن یهاتیفعال یحقوق یبررس مقام در

 یههاتیهبهر فعال یفقهه قواعهد قیهتطب یالزم است در خصهوص چگهونگ نی؛ بنابرااست رانیدر ا ژهیوبه ن،ینو

 . ردیانجام گ ییمجزا و مستقل قیتحق ها،داوطلبانه در کتابخانه

 بلکهه سهت،ین رانیا یهاداوطلبانه در کتابخانه یهاتیفعال بودن نینو تنها ،لهأمس نیا به پرداختن تیاهم

نداشهته و  1یمنهدنظهام سهبک و مهدل ،یفقهه قواعد جمله از مختلد، منابع از استفاده در رانیا یحقوق نظام

اسهتفاده کهرد.  یفقهه قواعهد از تهوانیمه چگونهه ،یحقوق قواعد پردازش و افتنیکه در  ستین روشن رو،نیازا

داوطلبانه دوچنهدان  یهاتیهمچون فعال یدیله در خصوص موضوعات جدأمس نیا به پرداختن تیهرچند اهم

داوطلبانهه در  یهاتیفعال یحقوق یدر بررس یفقه قواعد قیتطب یچگونگ»دادن نشان یبرا مقاله نیاست. در ا

 نقهش رهگهذر، نیهاست، پرداخته شده اسهت تها از ا یقابل بررس خصوصنیکه درا یاقاعده دو به «هاکتابخانه

. شهود داده نشهان ملمهوس طور به هاداوطلبانه در کتابخانه یهاتیفعال یحقوق یدر بررس یفقه قواعد ستهیشا

 ی)از جمله در بررسه یحقوق یهایدر بررس یفقه قواعدمحدود( /دی)مق بندچارچوب نقش توانیم را نقش نیا

 (، نام نهاد.  رانیا یهاداوطلبانه در کتابخانه یهاتیفعال یحقوق

 نه پژوهشيشيپادبيات و 

تهدا ابشهود، یمله مورد بحث برای اولین بار مطر  بررسی و با توجه به اینکه مسأ به دلیل ماهیت موضو  مورد

. شهودیمهههای مهرتبط بها موضهو  نیهز آورده ده و در ادامه پژوهششناسی کرپیشینه ،منظرموضو  را از سه 

ر را از سه منظ« رانیا یهاکتابخانهداوطلبانه در  یهاتیفعال یحقوق یدر بررس یکاربست قواعد فقه یچگونگ»

« محورانهمسهأله»د یهد رد. باک« یشناس نهییشیپ»، توانیم( محورانهمصداقو  محورانهموضو  محورانه/ مسئله)

 فته است. امها اگهر ازقرار نگر موردپژوهش وجهچیهبه تاکنونن عنوان ناظر بدان است، یکه ا یامسئله دیتردیب

 ست:ر اید که آن در ارتباط با دو موضو  زیم دیم، خواهین عنوان بنگریبه ا« موضو  محورانه»منظر 

بها  یقههفا ربط و نسهبت قواعهد یگر/ ید یدر پردازش قاعده فقه یک از قواعد فقهینقش هر  موضو  اول(

 گر است؛یکدی

                                                 
1. Systematic. 



 

 

ران با یا یا ربط و نسبت قواعد حقوقیران/ یا یدر پردازش قواعد حقوق یفقه یهادانشنقش  موضو  دوم(

 است. یقواعد فقه

 1416، ی.؛ عهاملق 1403، یتها؛ حلهی، بیعهامل ه:ازجمل، ی)ولو در آثار مرتبط با قواعد فقه یدر فقه سنت

هسهتند، بهه  ی.( که عموماً به زبهان عربهق 1418، یانی.؛ آشتق 1417، یمراغ ینی.؛ حسق 1417، ی.؛ نراقق

ن یبه ینکه چه ربط و نسبتیا یبررس ژهیوبهت آن، یسرشت و ماه یا بررسی یقواعد فقه یشناسمفهومد و یتعر

القواعهد »ن باورند که یمعاصر بر ا یاز فقها یبرخ یگر وجود دارد، پرداخته نشده است. حتیبا همد یقواعد فقه

د بهه یهون متهأخر )بنگریلاست، توسط اصو یادیز یکه در ارتباط با مسائل فقه یحکم عام ی، به معنا«هیالفقه

اسهت  ین معنهیبد کمدست(. آن، 20، ص. 1ج. .، ق 1411، یرازی( مصطلح شده است )مکارم شتایب ،یانصار

 ست.ین یسنت مسبوق به سابقه در فقه ین کاربرد، عنوانیدر ا« هیالقواعد الفقه»که 

در  یقرار داد. دسته اول، آثار عرب یبررس مورد دودستهل یذ توانیمز یرا ن یآثار متأخر در باب قواعد فقه

ر درآمهده یهبهه رشهته تحر« هیهالقواعهد الفقه»ل عنوان یکه ذ ین اثر مبسوط فقهین خصوص هستند. در اولیا

ت و یهاسهت اگهر ماه یعیروشن نشده است. طب یت و سرشت قواعد فقهی.(، ماهق 1419، یبجنورد ی)موسو

ربط و نسهبت »را یز مبهم خواهد بود، زین باهم ی، رابطه قواعد فقهیاولقیطربهمبهم باشد،  یسرشت قواعد فقه

از آثهار  یهرچند در برخهاست. « یت و سرشت قواعد فقهیماه»خود مربوط به  نوبهبه« گریکدیبا  یقواعد فقه

 شهدهپرداخته ید قاعهده فقههیهمچون تعر یبه موارد یت قواعد فقهیگر، در باب سرشت و ماهید یعرب یفقه

 10-9 صهص. .،ق 1416، یلنکران ی: موحدازجملهستند )ین گریهمدبا  یهم ناظر به رابطه قواعد فقه هاآنکه 

 (.20، ص. 1ج. .، ق 1411، یرازیو مکارم ش

د یه؛ عم1396: محقهق دامهاد، ازجملهه) اندشهدهنوشته یکه به زبان فارس یمعاصر در باب قواعد فقهآثار 

ربهط و »ماً بهه یز مسهتقیه( ن1387، ی؛ لطفه1393 ،یان و شهکاری؛ اسکندر1397 ،ی؛ محمد1397، یزنجان

ت قواعهد یو ماه مفصل به موارد مربوط به سرشت صورتبه، هرچند اندنپرداخته« گریکدیبا  ینسبت قواعد فقه

ن یاز به تهوانیما یهآ»ن اسهت کهه یا شودیمنجا مطر  یکه در ا ی. پرسشاندپرداختهد آن یتعر ازجمله، یفقه

گر را یکهدیبها  یم ربهط و نسهبت قواعهد فقههیرمسهتقیو موارد مشابه، بهه شهکل غ ید آنان از قواعد فقهیتعار

از قواعهد  یقید دقین آثار تعریست. در ایامکان آن نن است که ید، نشانگر این تعاریق ایدق یبررس«. افت؟یدر

بها  یم ربط و نسبت قواعد فقههیرمستقیبه شکل غ هاآناست که نتوان از  یعیطب رونیازا، شودینمده ید یفقه

 یار کلیبس یهافرمولقواعد فقه، »است:  شدهنوشته ید قواعد فقهیافت. چنانکه در مقام تعریز درین گر رایکدی

ن یقهوان یژه اختصاص نهدارد، بلکهه مبنهایک مورد ویو به  شوندیمن محدودتر یاستنباط قوان منشأهستند که 

ن خطاهها در رنهج اسهت ید از این تعری(. ا3، ص. 1ج. ، 1396)محقق داماد، « رندیگیممختلد و متعدد قرار 

اسهت، امها  یار کلیبس« ال ضرر»نمونه  عنوانبه یستند. آرین« یار کلیبس»، یقواعد فقه ی( تمام1)           که

هستند، بر  یفقه یچون خود احکام کل ی( قواعد فقه2را ندارد؛ ) یژگین ویا« فراغ و تجاوز»نمونه  عنوانبهباز 



  

 

د قواعد فقهه بهه یاز قواعد عام استنباط شود. تعر ینکه حکم موارد جزئینه ا شوندیمق داده یتطب یموارد جزئ

که در ابواب مختلد  ال ضرر، م ل رودیما موضوعات متعدد به کار یکه در ابواب مختلد فقه  یفقه یحکم کل»

، 1397، ی)محمهد« است یان اقرار کننده باشد، جاریکه به ز یا م ل اقرار که در هر موضوعیو  رودیمبه کار 

اسهت.  یشهت قواعهد فقههت و سریهاز ماه یاجنبهمناسب است، باز ناظر به  ینکه تا حدودیا رغمبه(، 14ص. 

اسهت کهه  یاهیقضه، یقاعهده فقهه»بود که  شدهگفته، ید قاعده فقهی، در مقام تعریش از ویکه پ گونههمان

ا ذوات متفرق را که عنوان حکهم یاز افعال  یاریخاص متعلق نباشد، بلکه بس یا ذاتیآن به فعل  یحکم محمول

 از یز تنها دربردارنده برخید نین تعری(. ا13 ص. ،1398، ی)شهاب« صادق است، شامل باشد هاآنبر  یمحمول

 ازجملههآن،  یههایژگیوق بر موارد مختلد است، نهه همهه یت تطبیقابل ازجملهاست  یقواعد فقه یهایژگیو

 .گریهمدبا  یناظر به روابط قواعد فقه یهایژگیو

حقهوق  یکهه در بررسه شهدهمطر در آثار مربوطه  یفقه ییهاقاعدهز، هرچند ین مصداق شناسانهاز منظر 

 یسهازادهیپق و یهگر، قابهل تطبید یاز سو هانهاد کتابخانهحقوق  یو بررس سوکیکار داوطلبانه از  دهندهارائه

در اسهتفاده  یجهد ی، مانعیگر قواعد فقهیبا د یق از قواعد فقهین مصادیاست، اما روشن نبودن ربط و نسبت ا

دو قاعهده از  عنوانبهه« اقدام»و « احسان»است.  هاکتابخانهدر  کار داوطلبانهن یطرف حقوق یدر بررس هاآناز 

اسهت  قرارگرفتههموارد مهورد اسهتناد  یاست. قاعده احسان که در برخ یبررس قابلن رابطه ی، در ایقواعد فقه

 رانهه/کوکاین محسهنانه/ یکهه کهار و ین اسهت: فهردیا دربردارنده( 45، ص. 43ج.  .ق 1404، ینجف ازجمله)

و نهه  شودیماخذ  یخسارت ینه از و یعنیقرار داد،  یفریو ک یمورد مؤاخذه مدن توانینماست را  رخواهانهیخ

ان و ید بهه اسهکندریهشده است )بنگر یل عقلیات، اجما  و دلی، روایات قرآنیکه مستند به آ 1شودیممجازات 

وطلبانهه دا یههاتیفعال دهنهدهارائهبهر حقهوق  توانیم گونهنیان قاعده را ی(. ا94-91 صص. ،1393، یشکار

بهر  رونیهازا، به نفهع عمهوم جامعهه اسهت، هاکتابخانهر داوطلبانه د یهاتیفعال دهندهارائهکار »ق داد که یتطب

رنهدگان خهدمت یو گ هاکتابخانهه دیهعا یکه از کهار و یاجهینترا در مقابل  یو توانینماساس قاعده احسان، 

 هاکتابخانههداوطلبانهه در  یههاتیفعالقاعده احسان را بر  توانیمنکه یل ایدل«. مؤاخذه قرار داد، مورد شودیم

 یمها عله» ین قاعهده، عبهارت قرآنهیهاز ادلهه ا یکهیح که ین توضی. با اگرددیبرمآن  یق داد به ادله فقهیتطب

ا یه( لاجمهع همهراه بها )« نیالمحسهن»ن عبهارت، یسوره بقره(. در ا 91ه یاز آ ی)بخش« لین من سبیالمحسن

 یکهه کهار و یبهوده و ههر شخصه یاگستردهعام و  یانگر معنایب ی( است که از منظر اصول فقهلامعرفه به )

ن یهکار داوطلبانهه )در ا دهندهارائهن باشد م ل احسان ینو یو لو نو  احسان و شودیممحسنانه باشد را شامل 

-157 صهص. ،1395؛ نوبههار، 67-56 صهص. ،1385، یفرجه ؛87ص.  ،1390، ید به محمدیخصوص بنگر

ن یهاز ا یاگهر و»که  شودیمنجا مطر  ین پرسش در ایاما ا؛ (358 ص. ،1385، ییمسجد سرا؛ زراعت و 158

                                                 
ت مقررات یبا رعا یا اماکن عمومیدر معابر  یهرگاه کس»( آمده است: 1392) یقانون مجازات اسالم 509. چنانکه در ماده 1

 «.ستیا خسارت گردد، ضامن نیت یمصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب جنا به ی، عملیمنیو نکات ا یقانون



 

 

 تیمسهئولاز  یبهر یاحسهان گفهت کهه و قاعهده بههبا اسهتناد  توانیما باز یکند، چطور؟ آ سوءاستفادهقاعده 

 عنوانبههم که ربط و نسبت قاعده احسهان یده ین پرسش پاسخ مقتضیبه ااز اول  میتوانستیم یزمان«. است؟

 یحقهوق یگهر کهه در بررسهید یروشهن بهود. قاعهده فقهه یگر قواعهد فقههی، با دیق قواعد فقهیاز مصاد یکی

 ین اسهت کهه ههر شخصهیهق است، قاعده اقدام است. منظور ای، قابل تطبهاکتابخانهداوطلبانه در  یهاتیفعال

کنهد،  یه خهود اقهدامیهعل یهر شخص گریدعبارتبهندارد.  یتیمسئول یبه نفع و یرد، کسیرا بپذ یآگاهانه امر

، یبجنهورد ید بهه موسهویهگهر از آن، بنگریر دیمطالعهه تفاسه ی)برا 1ستین یاقدام و مسئول یگریشخص د

که آن عمل  یرا انجام دهد، شخص یبودن عمل یمجان بنا بر ینکه اگر شخصیا ازجمله(. 87، ص. 2ج.  ،1396

ن قاعهده مسهتند بهه یت ایستند. مشروعین یعمل و یپرداخت بها مسئولگران، یا دیو  گرفتهانجام یبه نفع و

در خصهوص قاعهده فهوق  (.107-106 .صص ،1396، یید به والیو اجما  شده است )بنگر عقالءیبناات، یروا

 یزمهان«. اسهت؟ یتمسهئولکننهده ینفه ،قاعهده بهه شهکل مطلهقن یها ایآ»است که  طر قابلن پرسش یز این

ن در یه، روشهن بهود. ایگر قواعد فقهیم که ربط و نسبت آن با دیده ین پرسش پاسخ مقتضیبه ا میتوانستیم

« اطهالق قاعهده اقهدام» یایهوجود دارد کهه گو یدر آثار فقه یاست که عالوه بر روشن نبودن آن، مطالب یحال

آن  ید و بهرایهآن را مق تواندینمگر ید یاقاعدهق باشد، ی، چنانکه قاعده اقدام قابل تطبیلقن طرز تیاست، در ا

بها  یگهری)فروشنده مال د یع فضولیاز با یاگر مشتر یدگاه فقهیک دیت کند. چنانکه بر اساس یجاد محدودیا

ت ندههد، حهق یبهه آن قهرارداد رضها یکند و مالهک اصهل یداریرا خر یفرض نداشتن اذن فروش( آگاهانه مال

ه یهآگاهانهه عل یپرداخت کرده، در صورت تلد شدن، نخواهد داشت، چراکه و یع فضولیکه به با ییمطالبه بها

 (.235، ص. 3ج.  .ق 1410، ید به عاملیکرده است )بنگر یمال خود اقدام

ا ربهط و یهران یها یدر پردازش قواعد حقهوق یفقه یهادانشنقش  یبررس یعنیدر خصوص موضو  دوم، 

 ییههابه روشن موضو  ین است که با ایآثار مربوطه نشانگر ا ی، بررسیران با قواعد فقهیا ینسبت قواعد حقوق

نکهه در اسهتدالل یکهه در بهاب ا انهدپرداختهبه ربط و نسبت حقوق بها فقهه  یمواجهه شده است: برخ مختلد

ا یهفقه و حقوق و  یهماننیاآنان اتحاد و  فرضشیپست. یاز فقه استفاده کرد، راهگشا ن توانیمچگونه  یحقوق

، قواعهد ین، برخهی(. همچنه17 ص. ،1392، پهژوهدانشد بهه یداخل بودن حقوق در مجموعه فقه است )بنگر

هر قاعهده »: دنیگویمز صراحتاً ین ی( برخ25ص. ، 1395، زاده ومیق) دانندیم یرا داخل در قواعد فقه یحقوق

، قواعهد ین طهرز تلقهیه(. روشن است که بر اسهاس ا18 ص. ،1397، ی)محمد« یاست فقه یاقاعده، یحقوق

 توانیمچگونه  یدر پردازش حقوق»ن پرسش که یپرداختن به ا فقه است و لذا یاز مجموعه کل یجزئ ،یحقوق

قواعهد  ین پرسش، دوگانگیا فرضشیپرا مبنا و یموضو  است. زسالبه به انتفاء  ،«استفاده کرد؟ یاز قواعد فقه

 یت قواعد حقهوقیموجود در باب سرشت و ماهشه در ابهامات یز ریچالش مذکور ناست.  یو قواعد حقوق یفقه

                                                 
ر یا مجنون بدهد، صغیز و یممر یر غیرا به تصرف صغ یمال یهرگاه کس»آمده است:  یقانون مدن 1215که در ماده  گونههمان. 1

 «.ا تلد شدن آن مال نخواهد بودیناقص  مسئولا مجنون ی



  

 

 ی؛ جعفهر14، ص. 1ج.  ،1377، ی؛ امهام17 ص. ،1375گان، ی؛ شها21ص. ، 1373د بهه عهدل، یدارد )بنگر

ص.  ،1398ن، ی؛ زراعهت و معه32ص. ، 1391، ی؛ واحهد9 ص. ،1398، یروی؛ ش11ص. ، 1398، یلنگرود

13.) 

 یههاتیفعال یحقهوق یدر بررسه یکاربسهت قواعهد فقهه ی، مشخص نبودن چگهونگآنچه گفته شد بنا بر

 ر است:یداوطلبانه، مربوط به دو ابهام ز

 تیهخود، به مبهم بودن مفهوم، ماه نوبهبه همآنگر که یکدیبا  یاول( مبهم بودن ربط و نسبت قواعد فقه

گهر ید ی)م هل فلسهفه فقهه(، از سهو یفرا فقهه یهادانش، و قطع رابطه فقه با سوکیاز  یو سرشت قواعد فقه

 .گرددیبرم

خود به مهبهم بهودن مفههوم،  نوبهبه همآنکه  یبا قواعد فقه یدوم( مبهم بودن ربط و نسبت قواعد حقوق

)م ل فلسهفه حقهوق(، از  یفرا حقوق یهادانشو قطع رابطه حقوق با  سوکیز ا یت و سرشت قواعد حقوقیماه

 .گرددیبرمگر ید یسو

 یمردم یهاعوامل مؤثر بر جذب مشارکت یبررس»( با عنوان 1394) یو بهزاد ی، ساالرعطاءدر پژوهش 

 یههافقط به کمک لد پژوهش را دارد،یبا ف ین ارتباط موضوعیشتریکه ب« شهر مشهد یعموم یهادر کتابخانه

 یههان کتابخانهیریخ یهازهین انگین پژوهش مؤثرتریدر ااست.  شده هها پرداختکنندهمشارکتزه یو انگ یماد

در شود. ی(، خدمت به مردم و همنو  اعالم میخدا، پاداش اخرو ی)رضا ینید یهازهیانگ ،یآستان قدس رضو

به مردم و همنو  و گسترش علهم و  خدمتز ین یعموم یهان کتابخانهیریخ یهازهین انگین راستا، مؤثرتریهم

از:  انهدعبارت یآسهتان قهدس رضهو یهاموانع مشارکت در کتابخانه نیترمهمن یدانش در جامعه است. همچن

ن فعهال یریهخ یب. نبود فرهنگ الگوساز ؛هات و ضرورت مشارکت در کتابخانهیجامعه از اهم یالد. عدم آگاه

ت و ضهرورت یهجامعهه از اهم ین عهدم آگهاهیو تورم موجود در جامعه. همچن یاقتصاد تیج. وضع ؛در جامعه

 یههادر کتابخانهه در رسهانه یج فرهنهگ مشهارکت مردمهیدرباره ترو یغات ناکافیها، تبلمشارکت در کتابخانه

 یههان موانهع مشهارکت در کتابخانههیترب از مهمیو تورم موجود در جامعه به ترت یت اقتصادیو وضع یگروه

-و کتابخانهه یآستان قدس رضو یهامردم در امور کتابخانه مشارکتجلب  ین راهکارهایتراست. مهم یعموم

جذب مشارکت مهردم  ینما و ... برایون، آگهیزیمانند تلو یغاتیو تبل یجمع یهااستفاده از رسانه ،یعموم یها

آستان  یهاراهکار رفع موانع مشارکت در کتابخانه نیترمهمن راستا یدر کمک به توسعه کتابخانه است. در هم

هها در از کتابخانهیو نت یدر مورد وضع یکاف یرسانغات و اطال یتبل از: اندعبارتت یب اولویبه ترت یقدس رضو

هها تیهن اولویهن ایها. همچنت مشارکت مردم در امور کتابخانهیدرباره ضرورت و اهم یساز، فرهنگمایصداوس

هها از کتابخانههیت و نیدر مورد وضع یکاف یرسانغات و اطال یب عبارتند از: تبلیبه ترت یعموم یهاکتابخانهدر 

 ها.نه کتابخانهیژه در زمیوان مردم بهیه وقد میت روحیب و تقوی، ترغمایصداوسدر 



 

 

ر د یادیت زداشته و مقاال یفیشتر جنبه توصیکه انجام گرفته ب ییهاپژوهش ،زین در حوزه خارج از کشور

لهد یاز جنبهه ف یکین ارتباط را یشتریکه ب ینجا به دو پژوهشین حال در ایشود. با ایافت نمیها حوزه کتابخانه

 شود:ید، اشاره ممردم نهاد دارن یهااز جنبه نقش سازمان یگریموضو  و د

ک مطالعهه یه: یعموم یهااستفاده از داوطلبان در کتابخانه»با عنوان  ی( پژوهش1994در سال ) 1یرییه

-انهدازه یرا برا یقرار گرفتند. ابزار یز مورد بررسیلنویدر ا یانجام داد که پنجاه و دو کتابخانه عموم« یشیآزما

ا شهده رلیهتکم یههانامههپرسهش ،ههاکتابخانهه درصهد 98کنهد. یش مهیزان استفاده داوطلب آزمهایم یریگ

ن یها یههاکتابخانه( از کتابخانه 34) درصد 57دهد که داوطلبان در حال حاضر در یج نشان میبرگرداندند. نتا

از اطالعهات ه گهزارش شهده اسهت. یهزان در مطالعات اولیا میش سطح یرند، افزایگیگروه مورد استفاده قرار م

کننهد، یکه داوطلب اسهتفاده نمه یداوطلبان و افرادها با استفاده از ل کتابخانهیساختن پروفا یک برایدموگراف

کنهد، ینکردن از داوطلبان را مشهخص مها استفادهی کردنل استفادهیق دالین تحقیا یهاافتهیشود. یاستفاده م

داوطلهب موجهود را شهر   یهابرنامه یهایژگیدهند، ذکر کرده و ویرا که داوطلبان انجام م ییهاتیانوا  فعال

 دهد.یم

نههاد مهردم یهاافته توسط سازمانیتوسعه یهاکتابخانه»( در مقاله خود با عنوان 2012) 2و کمال یاتیپا

-نقهش سهازمان یعنی، یالمللنیب یمانده کتابداربه جنبه مغفول« دیجد یهاتیها و قابلرات، مدلیدر هند: تاث

از  یک مطالعهه مهوردیه .و جامعهه پرداختهه اسهت یعمهوم یههات کتابخانهیرینهاد در توسعه و مدمردم یها

کننهد، یت مهیهند بنگالور فعال یشهر جنوبن و در کالنینشرا که در منطقه محروم زاغه یردولتیغ یهاسازمان

انهد و سهندگان انجهام دادهیر است که نویاخ یدانیقات میبر تحق یمبتن ین مطالعه موردیکرده است. ا یبررس

ن است کهه یا مذکور قیتحقمهم  یهاافتهیاز  یکیدهند. ین توسعه کتابخانه ارائه میگزین مدل جایاز ا ینشیب

 در هند هستند.  یتوسعه اجتماع یهاد و مهم برنامهیمف یهابر جامعه مولفه یمبتن یهاکتابخانه

 یههاشود که پهژوهشیداخل کشور مشخص مهای داوطلبانه در مربوط به فعالیت یهاپژوهش یبا بررس

کهه قلمهرو یتدرصهور ،ت دارندین ظرفیبه ا یشتریها توجه بست و آن حوزها هار حوزهیدر سابیشتر شده انجام

ن یا ن بهرداختپن امر ضرورت یز بوده و همیا ناچیا انجام نداده ی یمستقل یهاپژوهش یرسانو اطال  یکتابدار

 سهازد.یار مهش آشکیش از پیرا ب یشناسداوطلبانه در حوزه علم اطالعات و دانش یهاتیمقوله فعال یعنیمهم 

 یزارشهگها جنبهه شتر پژوهشیانجام شده است و ب یرمنسجمیپراکنده و غ یهاز، پژوهشیر کشورها نیدر سا

ده وچندان مشاهدز یها نداوطلبانه در کتابخانه یهاتیفعال یحقوق یهابحث ن بهدارند. خالء موجود در پرداخت

ن مههم یهاز ا ییههاجنبهه یسهازروشدر  کمدر این راستا تا دستاست  یپژوهش حاضر گام نیشود. بنابرایم

 د.یکمک نما

                                                 
1 . Heery. 
2 . Pyati & Kamal. 



  

 

 پژوهش يشناسروش

 یههاتیهفعال یحقهوق یدر بررسه یاز قواعهد فقهه توانیم یه که تنها در چارچوب خاصین فرضیاثبات ا یبرا

معتبر،  ومکتوب  یاز آثار علم یاکتابخانهبهره گرفت، اطالعات الزم با استفاده از روش  هاکتابخانهداوطلبانه در 

ه یهامام یآثار فقهها محدود به یاست. دامنه مطالعات فقه قرارگرفته ییمحتوا لیوتحلهیتجزو مورد  یآورجمع

 ران است.یا دانانحقوقمحدود به آثار  ی( و دامنه مطالعات حقوقیامامدوازدهعه یهان شی)فق

اصهل بهاب پهژوهش و اجتههاد را بهاز  نکههیبااران، یها یحقهوق گرانپژوهشآنان،  تبعبهو فوق  پژوهانفقه

، معموالً از ادله مکتهوب )در یو حقوق یپاسخ به مسائل فقه ی( برا(See: Hallag, 1984, pp. 3-41دانند یم

کهه در  ییهافرضشییپن( استفاده کرده و بر اساس یات و در حقوق عالوه بر آن، مجموعه قوانیات و روایفقه آ

از انحهاء مسهدود  یرا بهه نحهو یو حقهوق یدارند، راه استفاده از عقل مسهتقل در پهژوهش فقهه« عقل»مورد 

حاصل از منابع مکتوب و  1ن ظنونِیب شناسانهمعرفتض ی( تبع1، )هافرضشیپن یا نیترمهم ازجمله. ابندییم

است. بر اساس  یعقل در پژوهش از منظر نظر ی( باور به دخالت حداک ر2و ) یظنونِ حاصل از ادراکات عقالن

شهده و احتمهاالت  یات عقالنیهیدر پژوهش، محدود به بد یاستفاده از ادراکات عقالن دامنهنخست،  فرضشیپ

عقل در پهژوهش،  یز، چون دخالت حداک ریدوم ن فرضشیپاساس . بر شوندیمو لو راجح، فاقد اعتبار  یعقالن

، در عمل راه پهژوهش از شودیمن یهمچون عدم توجه به ظنون حاصل از منابع مکتوب و قوان یجیمنجر به نتا

 یلیچ دلین باورند که هی. نگارندگان بر اشودیمن، مسدود یمستقل از منابع مکتوب و قوان یق ادراکات عقلیطر

ن باورنهد یهداده و بهر ا یل به خوانش حداقلیرا تقل ین خوانش حداک ریض وجود ندارد. همچنین تبعیبه نفع ا

د گفهت: یهبا« کنهدیمز بهدان حکهم ین گذارقانون، کندیمهر آنچه عقل بدان حکم »م یینکه بگویا یجا بهکه 

را نهدارد. در  یجهابینادرسهت خهوانش اج ی، نتهاین خوانش سهلبیا«. ناسازگار با عقل ندارد یحکم گذارقانون»

 یرا در پهژوهش فقهه یفهرا فقههن روش، منظر یاست. ا شدهاستفادهپژوهش  ین روش برایپژوهش حاضر از ا

 یکه برخه ی. روشسازدیم، ممکن/روا یرا در پژوهش حقوق یفرا حقوقکه منظر  گونههمان. سازدیمممکن/روا 

شهتر یب یآگهاه یت نشهناختن آن دارد )بهرایشه در بهه رسهمیران، ریا ینظام حقوق یو حقوق یاز ابهامات فقه

 (.307-267 صص. ،1398و نوجوان،  ید به فنائیبنگر

 پژوهش يهاافتهي

داوطلبانههه در  یهههاتیفعال یحقههوق یدر بررسهه یواعههد فقهههاسههتفاده از ق ی، در راسههتاگرفتهههانجامپههژوهش 

آن  تهوانیم رونیهازا( است، یشرع/یی)روا یچارچوب اول، نَقل. باشددارای دو چارچوب می ران،یا یهاکتابخانه

                                                 
ن و یقیاما به حد  ،چربدیمگر یاست که بر احتمال د یظن، احتمال گریدعبارتبهند. یرا گو یرجحان و برتر یاحتماالت دارا. 1

 (.2462 ، ص.3ج. ، 1395، یلنگرود ی)جعفر رسدینمنان یاطم



 

 

 رونیهازا( اسهت، ی)اخالقه یدوم، عقله چهارچوبد. یهنام« یحقهوق یدر بررس یقواعد فقه یچارچوب شرع»را 

 نام نهاد.« یحقوق یدر بررس یقواعد فقه یچارچوب اخالق»آن را  توانیم

سهتند، بلکهه در طهول ههم یمختلد، در عرض هم ن ین است که قواعد فقهیبر ا یدو چارچوب فوق، مبتن

عهدم امکهان  دربردارنهدهکهه « ال ضهررقاعهده »نمونهه  عنوانبهگر تقدم دارند. ید یبر برخ یقرار داشته و برخ

، ید زنجهانیاست )عم یات آن مورد اتفاق همه مذاهب اسالمیاست و کل یشرع گذارقانونبه  یانتساب امر ضرر

 یحدود شهرع ال ضررهنجار برتر بودن،  موجببهاست.  یگر قواعد فقهید هنجار برتر( 108، ص. 1ج.  ،1397

ت یهقابل ییتها جها یشهرع ازنظهر، یقواعهد فقهه ین اساس، محتوایو بر ا کندیمم یرا ترس یقواعد فقه یتمام

چ حکهم ی، ههیادله شهرع موجببهرا ینشوند. ز یضرر یکه منتج به حکم دارند را یشرع گذارقانونانتساب به 

امبر اکرم )ص( آمهده یت منتسب به پیاز روا یست. چنانکه در بخشین یشرع گذارقانونقابل انتساب به  یضرر

؛ 233، ص. 3ج.  .،ق 1413، ی؛ قم ه293-292، صهص.5ج. ، .ق 1407، ینهی)کل« و الضرار ال ضرر»است که 

 (.32، ص. 18ج. ، .ق 1409، یحر عاملو  147، ص. 7ج.  .،ق 1407، یطوس

بهه (، امها 174 ص. ،1396د به محقق دامهاد، یوجود دارد )بنگر ییدهایت، تردین روایا یدر خصوص راو

 د بهه همهان،یهز شده است )بنگریمتواتر بودن آن ن یکه ادعا یی، تا جاقرارگرفته، مورد عمل مختلد یهاروش

، مهدلول آن یدگاه برخید یبنادارند، بر م یمتفاوت یهادگاهیدر متن آن، ی(. دانشمندان در مقام تفس179 ص.

گهر ید یدگاه برخهیهد یبهر مبنها«. د جبران شهودیبا ین اسالم، هر ضرریدر مجموعه قوان»است که  قرارنیازا

 یدگاه برخهیهبر اسهاس د«. است شده ینفهر آنچه موجب ضرر شود، در اسالم »است که  قرارنیازامدلول آن 

د یهنبا»گر یدگاه دیک دی یبر مبنا«. در اسالم وجود ندارد یحکم ضرر»است که  قرارنیازات یگر، مدلول رواید

د یه)بنگر« دیوارد آ یضرر یگرید به دیحقوق، نبا یفایدر است»گر، یدگاه دید موجببه«. باشد یدر اسالم ضرر

دارد و  ییت بسهزایهت ضهرر، اهمی، عدم مشروعیی( از منظر روا112-111 ، صص.1ج. ، 1397، ید زنجانیعم

ن یهدر ا یبهاب خاصه« عهیوسهائل الشه»در کتاب « یحر عامل»ن ناظر به هنجار برتر بودن آن است، چنانکه یا

ت ضهرر یانگر عهدم مشهروعیهز بیهاز قهرآن ن یاتی(. چنانکه آ179، ص. 1 ج. ،1396رابطه دارد )محقق داماد، 

بهدون اشهکال  ،یهیآن از منظهر روا کهه یینساء(. تا جها 12 هیآ بقره؛ 282و  233، 231، 282ات یآ)هستند 

هنجهار برتهر بهودن  یز در راستایبودن آن، ن ی(. ثانو239 ص. ،1388، ید به عبدالهیدانسته شده است )بنگر

 یرا در پژوهش فقهه یلتر، هر ضرریو ف یصاف عنوانبهاست که  قرارنیازابودن آن،  یجه ثانویرا نتیآن است، ز

 .کندیمه و حذف یتصف

ت ضهرر و یه، توجهه بهه هنجهار برتهر بهودن ممنوع)در ایهران( داوطلبانهه یههاتیفعال یحقوق یدر بررس

ژه است. منظور از حکهم عهام، یک حکم ویک حکم عام و یل آن، یدارد، دل یت مضاعفیاز حق، اهم سوءاستفاده

بهر  ید مبتنهیات بارن و مقریه قوانیآن، کل موجببهران است که یا یاسالم یجمهور یاصل چهارم قانون اساس

د هنجار برتر قواعهد یبا است، یاز منظر شرع ی، هنجار برتر قواعد فقهال ضرر، چون رونیازان اسالم باشد، یمواز



  

 

ران است کهه یا یاسالم یجمهور یل خاص، اصل چهلم قانون اساسیاما دل؛ ز باشدیبر آن شر  ن یمبتن یحقوق

 :داردیممقرر 

 قرار دهد. یا تجاوز به منافع عمومیر یله اضرار به غیوس ش رایاعمال حق خو تواندینم کسچیه

ت یهدربردارنهده ممنوع یقهانون اساسه ی، وقتهرونیهازا، هنجار برتر حقهوق هسهتند، یاصول قانون اساس

 یههاتیفعال یحقهوق ی( و در بررسهیطورکلبهه) یحقوق یک هنجار برتر است، در بررسی عنوانبهسوءاستفاده 

اده یهن هنجهار برتهر، پیهرا بدون در نظر گهرفتن ا یقواعد فقه توانینم، (ژهیو طوربه) هاکتابخانهداوطلبانه در 

ن یدر قهوان یمهواد یعنهی. اندشهدهوضعن هنجهار برتهر، یا یز گاه در راستاین یعاد یساخت. چنانکه هنجارها

 ،یاسهت. وقته داشتهن را محترم آ گذارقانونشده و  یگذارقانونن هنجار برتر یوجود دارد که بر اساس ا یعاد

اسهت، « از حهق سوءاسهتفادهت ضهرر و یهاصهل ممنوع»احترام به  ی، در راستایبرتر و هم عاد یهم هنجارها

 یحقهوق یدر بررسه ازجملهه، مقوالت مختلد یحقوق یز در بررسین دانانحقوقن و یروشن است که مفسر قوان

نکه مفسر قهانون در ین اصل را محترم دارند. عالوه بر اید ایبا یاولقیطربه، هاکتابخانهداوطلبانه در  یهاتیفعال

 یت اخالقیاحترام بدان، مسئول ید که در راستایم دیمذکور را دارد، در ادامه خواه یت حقوقین راستا مسئولیا

 ز دارد.ین

، ادراکهات درواقهعاسهت.  یاز منظهر اخالقه یقواعد فقه یهنجار برتر تمام« یانصافیبح بودن ظلم و یقب»

م ی. ترسکندیمم یرا ترس یقواعد فقه یتمام ی، حدود اخالقیانصافیب یو زشت یعدالتنا یهمچون زشت یعقالن

 یشهرع گهذارقانونن باورند که اراده یعه دارد. آنان بر ایش ین سنتیشه در تفکرات متفکری، رین حدود اخالقیا

 کیچیهشار  مقدس محدود به دامنه اخالق است و  مدنظرن یقوان ین وقتیمحدود به دامنه اخالق است. بنابرا

اعتبهار از منظهر فلسهفه فقهه  یدارا یتنها در چارچوب یست، قواعد فقهیناسازگار ن بااخالق یو مدنظراز احکام 

خداونهد  ی، وقتهرونیهازاخدا اسهت،  مدنظررا فقه دانش شناخت احکام یناسازگار نباشند. ز بااخالقهستند که 

، بهااخالق، قاعده ناسازگار یو مدنظردر مقام شناخت احکام  یاولقیطربهندارد، لذا  بااخالقچ حکم ناسازگار یه

 یحقهوق گانکنندهیبررسه، رونیهازا (.307-267 صهص. ،1398و نوجهوان،  ی)فنائ ستین یقابل استناد به و

 ازجملههاز منهابع مختلهد  یدارند کهه طهورز یرا ن یت اخالقین مسئولی، اهاکتابخانهداوطلبانه در  یهاتیفعال

 نقض نشوند. یو عقالن یکه اصول اخالق استفاده کند یقواعد فقه

 يريگجهينتو  بحث

 یههاتیفعالهمچهون  ینیدر امهور نهو ژهیوبهه ههاآناز  یدر استفاده حقهوق یقواعد فقه یفقدان چارچوب برا

اسهت  ین در حهالی، اشودیم یتیبدون هرگونه محدود هاآن یسازادهیپ، باعث رانیا یهاکتابخانهداوطلبانه در 

ن یطهرف مهدنظرباشهد و نهه  یو عرفه یشرع گذارقانون مدنظرت، ممکن است نه ین اطالق و عدم محدودیکه ا



 

 

شهود.  یو عقالنه یانسهان، یباشد و ممکن است موجب نقض اصول اخالقه هاکتابخانهداوطلبانه در  یهاتیفعال

 است: ذکرقابلر یامد، م ال زیپن یا شدنملموس یبرا

ود توافهق بهر دانشگاه خ کتابخانهبا  یشناسدانشترم آخر رشته علم اطالعات و  یک دانشجویم یفرض کن

شهده اسهت.  ییهاهنهیهز، متحمهل گرفتههبرعهدهکه  یتیفعال یدر راستا یداوطلبانه کرده است. و یهاتیفعال

 یکهه و شهودیمجه حاصل ین نتیق داده شود، ایکل مطلق تطببه ش یحقوق و یچنانچه قاعده اقدام در بررس

ده، شمتحمل  یکه و ییهانهیهز، کتابخانه در برابر رونیازاگان است، یکرده که ذاتش را یآگاهانه اقدام به عمل

ه خواههد بهود که قهرارنیازاامد آن، یق داده شود، پیاما چنانکه در قالب چارچوب مربوطه تطب؛ ندارد یتیمسئول

که کهرده  ییهانهیهزنکه بالعوض بودن یبوده است، نه ا واگذارشدهت یگان خود فعالی، انجام رایملحوظ اراده و

 را هم در نظر داشته باشد.

 یدچهار ناسهازگار ،یحقهوق یدر بررس یگر چارچوب مذکور در نظر گرفته شود، در استفاده از قواعد فقها

ران بها توجهه بهه اصهل یها یدر نظام حقوق ین چارچوب از منظر شرعیت ایاهمم شد. ینخواه یو اخالق یشرع

 ین و مهدرنیوالت نهون چهارچوب در مقهیتوجه به ا 1ران روشن است.یا یاسالم یجمهور یچهارم قانون اساس

 است. دوچندان« هاکتابخانهداوطلبانه در  یهاتیفعال»همچون 

  

ن مههم، یا رغمبهت. ، قائل اسیقواعد فقه ژهیوبه، یبه منابع فقه یاژهیوت ی، اهمتاکنونران از گذشته یحقوق ا

رار و پهژوهش قه قیهتحق مهورد تهاکنونل کهه یهن دلیبد یحقوق یهایبررسن منابع در یاستفاده از ا یچگونگ

« یحقهوق یهایبررسدر  یکاربست قواعد فقه یچگونگ»که الزمه شناخت  روشن شدست. ین مندنظامنگرفته، 

 ر است:یدو مقوله ز یی، شناسا(خاص طوربه)« رانیا یهاکتابخانهداوطلبانه در  یهاتیفعال»و  (عام طوربه)

 گر؛یبا همد یربط و نسبت قواعد فقه (1)

 .یران با قواعد فقهیا یربط و نسبت قواعد حقوق (2)

ر یهز قراربهه  فهوق ن در باب دو موضهویشیآثار پ یهاچالششه ی، نشان داد، رگرفتهانجام یشناسنهیشیپ

 است:

 یتهحو  یت و سرشت قواعد فقهیل مبهم است که ماهین دلیگر، بدیبا همد یربط و نسبت قواعد فقه (1)

 ست؛یو کامل روشن ن قیآن به شکل دق یهایژگیود و یتعر

                                                 
، ی، فرهنگی، اداری، اقتصادی، مالی، جزائین و مقررات مدنیه قوانیکل»ران: یا یاسالم یجمهور ی. اصل چهارم قانون اساس1

ن و یو قوان یا عموم همه اصول قانون اساسین اصل بر اطالق یباشد. ا ین اسالمید بر اساس موازیبا هانیار یو غ یاسی، سینظام

 «.نگهبان است یشورا ین امر بر عهده فقهایص ایگر حاکم است و تشخیمقررات د



  

 

و  یت و سرشت قواعد حقهوقیل مبهم است که ماهین دلیبد یبا قواعد فقه یربط و نسبت قواعد حقوق (2)

 ست.یق روشن نیآن به شکل دق یهایژگیود و یتعر یحت

 ست:ر داشته ایشه در دو امر زیک از دو چالش فوق، ازجمله، رین نشان داد: هر یشیآثار پ یبررس

 موجود است؛ یآثار مربوط به قواعد فقه یشناسروشکه در  یابهامات (1)

 موجود است. یآثار مربوط به قواعد حقوق یشناسروشکه در  یابهامات (2)

را  یفرا حقهوقکه داشتن منظر  یاز ادراکات مستقل عقل یریگبهرهدر  یار روش متعادلینگارندگان، با اخت

از  تهوانیم یتنهها در چهارچوب خاصهکه ثابت کنند  اندکرده، تالش داندیمروا و الزم  یحقوق یهایبررسدر 

شهکل  یاخالقهو اصهول  یاز قواعهد فقهه ین چهارچوب را برخهیبهره برد. ا یحقوق یهایبررسدر  یقواعد فقه

ز یهن یهستند. اصهول اخالقه یو شرع ی، نقلییروا یگر هستند، چارچوبیکه چارچوب قواعد د ی. قواعددهدیم

از هنجارهها  یت شهناختن برتهر بهودن برخهیبر به رسم ین دو سنخ چارچوب مبتنیهستند. ا یعقل یچارچوب

 گر است.ید ینسبت به برخ

 یران، دو قاعهده فقههیها یهاکتابخانههداوطلبانهه در  یههاتیفعال ه در بهابین فرضیا یسازملموس یبرا

 یههاتیفعالاست. قاعهده احسهان، در بهاب  قرارگرفته یبررس موردن چارچوب یدر قالب ا« اقدام»و « احسان»

، هاکتابخانههداوطلبانهه در  یهاتیفعال دهندهارائهن است که کار یا دربردارندهران، یا یهاکتابخانهداوطلبانه در 

 یاجههینترا در مقابل  یو توانینمبر اساس قاعده احسان، اصوالً  رونیازامحسنانه و به نفع عموم جامعه است، 

قاعهده  تهوانیمنکهه یل ای، مورد مؤاخذه قرار داد. دلشودیمرندگان خدمت یو گ هاکتابخانه دیعا یکه از کار و

قهت یآن و عهدم وجهود حق یت ادله فقهیق داد به عمومیتطب هاکتابخانهداوطلبانه در  یهاتیفعالاحسان را بر 

 ینی، قاعهده مهذکور شهامل مقهوالت نهورونیهازاکه  گرددیبرم« احسان و محسن بودن» یبرا یو قانون یشرع

ن یهدربردارنهده ا هاکتابخانههداوطلبانه در  یهاتیفعالز در باب ی. قاعده اقدام نشودیم یشارویهمچون مقوله پ

، نههاد گرفتههبرعهدهرا  یگهانی، آگاهانهه عمهل راهاکتابخانهداوطلبانه در  یهاتیفعال دهندهارائهاست که چون 

 ست.ین یکتابخانه مسئول دستمزد و

ت یهران، توجهه بهه دو چهارچوب فهوق، اهمیها یهاکتابخانههداوطلبانهه در  یهاتیفعال یحقوق یدر بررس

نسهبت بهه فقهه وفهادار باشهد کهه الزمهه آن،  خواههدیم مختلد یهابه روشران، یرا حقوق ایدارد. ز یمضاعف

بهه قواعهد  یو ین الزمه وفهاداریگر است. همچنید ینسبت به برخ یاز قواعد فقه یبه برتر بودن برخ یوفادار

شهه در فلسهفه فقهه دارد. یاست کهه ر ی، هنجار برتر قواعد فقهین اصل است که اصول اخالقیرش ای، پذیفقه

را دارد کهه  یو اخالق یت حقوقین مسئولی، اهاکتابخانهداوطلبانه در  یهاتیفعال یحقوق هکنندیبررسن، یبنابرا

 برتر نقض نشوند. یبرتر و اصول اخالق یکه قواعد فقه استفاده کند یقواعد فقه ازجملهاز منابع مختلد  یطور

 یههاتیفعالهمچهون  ینیدر امور نو ژهیوبه هاآناز  یدر استفاده حقوق یقواعد فقه یفقدان چارچوب برا

اسهت  ین در حهالی، اشودیم یتیبدون هرگونه محدود هاآن یسازادهیپ، باعث رانیا یهاکتابخانهداوطلبانه در 



 

 

ن یطهرف مهدنظرباشهد و نهه  یو عرفه یشرع گذارقانون مدنظرت، ممکن است نه ین اطالق و عدم محدودیکه ا

 یو عقالنه ی، انسهانی، اخالقیباشد و ممکن است موجب نقض اصول شرع هاکتابخانهداوطلبانه در  یهاتیفعال

 یدچهار ناسهازگار یحقهوق یدر بررس یگر چارچوب مذکور در نظر گرفته شود، در استفاده از قواعد فقهاشود. 

 م شد.ینخواه یو اخالق یشرع

داوطلبانهه در  یههاتیفعال یحقهوق یبر اساس آنچه گذشت، کاربست دو قاعده اقدام و احسهان در بررسه

آن برگرفتهه  یاست، چارچوب شهرع« یعقل»و « یشرع»دو چارچوب  یران، مطلق نبوده و دارایا یهاکتابخانه

ن دو قاعهده موجهب ضهرر شهود، آن منتسهب بهه یهآن، اگهر اعمهال ا موجببههمربوطه است که  ییاز ادله روا

ن یهق ایتطب دهدینماست که اجازه  یعقالن ادراکاتز محصول یآن ن یست. چارچوب عقالنین یشرع گذارقانون

گهر ید یو نهاد کتابخانهه از سهو سوکیداوطلبانه از  یهاتیفعال دهندهارائهه یعل یارعادالنهیغجه یدو قاعده، نت

 باشد. برداشتهدر 

گهر یاسهت و د شهدهنییتعش ی، از پهیابعاد قواعد فقهه ین باورند که تمامیران بر ایحقوق ا گرانپژوهش

همچهون  یست و امهر مهمهین گونهنیام، یدیاست که چنانکه د ین در حالیست. ایازمند پژوهش مجتهدانه نین

ق در ین تحقیحاضر، اول قیتحققرار نگرفته است.  پژوهش موردتاکنون  هاآن یهاچارچوبکاربست و  یچگونگ

داوطلبانهه در  یههاتیفعال یحقهوق یو بررسه یقهوقح یهایبررسهدر  یخصوص نحهوه کاربسهت قواعهد فقهه

شایسهته اسهت . شودیمشنهاد یپ ین راستا، به شکل جدی، ادامه پژوهش در ارونیازاران است. یا یهاکتابخانه

هایی در این راستا هم به اشتراک شناسی با انجام پژوهشپژوهشگران حوزه فقه، حقوق و علم اطالعات و دانش

های توصیفی که گزارشهی از اقهدامات کوشا باشند. پژوهشهای خود پرداخته و هم در جهت تبادل نظر دیدگاه

ههای آزمایشهی و طور مکتوب ارائه نماید و نیز انجهام تحقیهقهای مختلد را بهانجام شده محتمل در کتابخانه

یهم قواعهد و قراردادههای توانهد بهرای تهن کننده خواهد بود که میکمک کمی و کیفی کاربردی در این راستا

 یشتر ابعاد فقهیبشناخت  یدر راستا یعلم یهاکارگروهل یتشکاوطلبانه سودمند باشد. همچنین های دفعالیته

 ییشهنهاد نههایشنهادات نگارندگان است. پیگر پیز از دیران نیا یهاکتابخانهداوطلبانه در  یهاتیفعال یو حقوق

بدانهد، اول از منظهر  مسهئول، خود را از دو جههت کنندهیبررس، یحقوق ین است که در بررسیق حاضر ایتحق

 (.ی)انسان ی(؛ دوم از منظر اخالقی)علم یحقوق

 پاسگزاريس

 دانند از داوران محترم به خاطر مطالعه مقاله و ارائه نظرهای ارزشمند، سپاسگزاری نمایند.نگارندگان الزم می

 منابعفهرست 

 مؤسسه اطالعات.. تهران: هیالفقهی القواعد فرساله .(. ق 1418) محمدحسنی، انیآشت



  

 

 زان.ی. تهران: میقواعد فقه، بخش مدن. (1393) ی، روشنعلیان، حسن و شکاریاسکندر

، 372و دوم، شهماره  ی. سهال سهونسکویام یپ. «ندهیه آیداوطلبانه، سرما یهاتیفعال»(. 1380ت، ج. د. )یاسم

 . 21-20صص. 

: شههر موردمطالعه، یاجتماع یهابیاز آس یریشگیها در پنقش سمن یبررس»(. 1397، ر. و همکاران )یافضل

 .592-569، شماره اول، یا و روابط انسانیجغراف. «تهران

 ه.یهران: اسالم. تیحقوق مدن. (1377) حسن دییس، یامام

 زدهم.ی. تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ سعلم حقوق یمقدمه عموم. 1398. محمدجعفر، یلنگرود یجعفر

 ان: کتابخانه گنج دانش.. تهرحقوق ینولوژیمبسوط در ترم. (1395) محمدجعفر، یلنگرود یجعفر

 .السالمهمیعل تیالب. قم: مؤسسه آل عهیالشوسائل .(. ق 1409ی، محمد )عاملحر  

 قم: دفتر انتشارات اسالمی. .العناوین الفقهیه ..(ق 1417) حسینی مراغی، میرعبدالفتا 

 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. قم: مقدمه علم حقوق. (1392) ی، مصطفپژوهدانش

ران و فرانسهه یدر ا نهادمردم یهاسازمان یت حقوقیوضع یقیمطالعه تطب»(. 1394، م.  . )یآبادقوام یرمضان

 .641-568، دوره ششم، شماره دوم، صص. یقیمطالعات حقوق تطب. «تیس تا فعالیاز تأس

، شهماره یمطالعهات حقهوق شههروند. «یشهروند ج حقوقیها در تزونقش سمن»(. 1400، م. )یزدلی یروحان

 .189-218، صص. 24

 . تهران: جنگل.مقدمه علم حقوق. (1398) ن، محمدرضایزراعت، عباس و مع

 .ی. قم: حقوق اسالماستنباط فقه و حقوق یمبان. (1385) دی، حمییمسجد سرازراعت، عباس و 

 .ن: طهی. قزویحقوق مدن. (1375) یعل دیسگان، یشا

 تهران.. تهران: دانشگاه ر و درس(یقواعد فقه )خالصه تقر. (1398) ، محمودیخراسان یشهاب

 .زانی. تهران: ممقدمه علم حقوق. (1398) نی، عبدالحسیرویش

. «1404ران یهدر ا یطیمحسهتیز یههات سهمنیریمهد یپژوهندهیآ»(. 1395ا، س. م. )ین، م. و عباسیعبد

 .29-16، شماره دوم، صص. ستیزطیمححقوق 

-های مردمی در کتابخانههبررسی عوامل جذب مشارکت(. 1394عطاء، امیر، ساالری، محمود، بهزادی، حسن )

نامهه کارشناسهی . دانشگاه امام رضا علیه السالم. دانشکده ادبیات و علوم انسانی، پایهانهای عمومی شهر مشهد

 ارشد.

 .هیاإلسالم الکتب. تهران: دار األحکام بیتهذ.(. ق 1407ی، محمد )طوس

 .دیمفی فروشکتاب. قم: القواعد و الفوائدی، محمد )بیتا(. عامل

 ی.اسالم غاتیتبل. قم: انتشارات دفتر هیالعربو  هیاألصولالقواعد  دیتمه.(. ق 1416) نیالدنیزی، عامل

 ی.داوری فروشکتاب. قم: هیالدمشقی شر  اللمعه ف هیالبهالروضه .(. ق 1410) نیالدنیزی، عامل



 

 

 . قم: بوستان کتاب.از فقه یقواعد. (1388) می، عبدالکریعبداله

 ن: بحرالعلوم.یقزو. یحقوق مدن. (1373) یعدل، مصطف

 . تهران: سمت.ی. قواعد فقه، بخش حقوق خصوص(1397) ی، عباسعلیدزنجانیعم

 .ی. تهران: بهنامقواعد اصول فقه. (1385) دی، حمیفرج

. «از منظر فلسفه فقه و فلسهفه حقهوق یگذارقانوننقش اخالق در ». (1398) نوجوان، داود، ابوالقاسم و یفنائ

 .307-269 ،112 یاپی، شماره پ2سال پانزدهم، شماره ، یقیحقوق تطب

. «یردولتهیو غ نههادمردم یههاسهازمان یهاماران و نقشیحقوق ب»(. 1386، م. )یان نژادیان،  . و هراتیقربان

 .11-41شماره دوم.  ،یحقوق پزشک

 ی.اسالم. قم: دفتر انتشارات هیالفق حضرهمن ال ی.(. ق 1413ی، محمد )قم 

 .ی. تهران: بهنامشرفتهیقواعد فقه پ. (1395) د، محمزاده ومیق

 .هیاإلسالم الکتب. تهران: دار یالکاف.(. ق 1407ی، محمد )نیکل

 . تهران: سمت.یقواعد فقه مدن. (1387) ، اسداهللیلطف

 زان.ی. تهران: مقواعد فقه. (1397) ، ابوالحسنیمحمد

 . تهران: دانشگاه تهران.یاستنباط حقوق اسالم یمبان .(1390) ، ابوالحسنیمحمد

شر علهوم . تهران: مرکز نتیمسئول -تی، مالکی، بخش مدن1قواعد فقه، ج. .(1396) ید مصطفیمحقق داماد، س

 .یاسالم

ران بها یا یهاداوطلبانه در کتابخانه یهاتیعوامل مؤثر بر فعال ییشناسا»(. 1400، س.  . و همکاران )یمرجان

 .30-5، صص. 4شماره  ،یرسانو اطال  یکتابدار. «ینظر یالگو ارائه

 (.السالمهیعل) نیرالمؤمنیام. قم: مدرسه امام هیالفقهالقواعد .(. ق 1411ی، ناصر )رازیشمکارم 

 : چاپخانه مهر.قم .هیالفقهالقواعد .(. ق 1416ی، محمد فاضل )لنکرانموحدی 

 . قم: نشر الهادی.القواعد الفقهیه.(. ق 1419موسوی بجنوردی، سید حسن )

 .. تهران: مجدهیقواعد فقه. (1396) محمد دیس، یبجنورد یموسو

 ی.اسالم غاتیتبل. قم: انتشارات دفتر األحکامقواعد  انیبی ف امیاألعوائد  .(.ق 1417ی، احمد. )نراق

 .زانیتهران: م .ر متنیاصول فقه، مباحث الفاظ و قواعد تفس. (1395) مینوبهار، رح

 زان.ی. تهران: معلم حقوق مقدمه. (1391) قدرت اهلل، یواحد
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