
گزارش

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

 اشاره: پژوهشکده ش�ورای نگهبان، بازوی تحقیقاتی 
ش�ورای نگهبان در انجام وظایفی است که قانون اساسی 
جمه�وری اس�امی ایران بر عهده این ش�ورا ق�رار داده 
اس�ت. گزارش های پژوهشی یکی از مجموعه آثار علمی 
منتش�ر شده از س�وی این پژوهشکده اس�ت که توسط 
گروه های علمی پژوهشی شاغل در آن انجام شده است. 
گزارش های پژوهش�ی معموال به مفاهی�م پایه مرتبط با 
وظایف شورای نگهبان می پردازد. »چالش قانون« ضمن 
اع�ام آمادگ�ی برای انع�کاس متن جوابیه پژوهش�کده 
ش�ورای نگهبان، پیشاپیش از حسن توجه و پیشنهادات 
سازنده اندیشمندان و نخبگان سپاسگزاری می کند. این 
نوش�تار به معرفی، نقد و بررسی گزارش پژوهشی مباني 
تحلیلي نظام جمهوري اسامي ایران: تحلیل مباني اصل 
چهارم قانون اساس�ي می پ�ردازد که هم اکن�ون از نظر 

خوانندگان گرامی می گذرد:

اصل چهارم قانون اساسی:
کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، 
فرهنگی، نظامی، سیاس��ی و غیر اینها باید بر اساس موازین 
اس��المی باشد. این اصل بر اطالق یا عموم همه اصول قانون 
اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این 

امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
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در مقدمه گزارش اینگونه آمده اس��ت: قانونگذاران اساس��ی 
جمهوري اسالمی ایران، در اصول کلی که در قانون اساسی 

مورد اشاره قرار می دهند، پس از اشاره به چگونگی استقرار 
حکومت جمهوري اسالمی و بیان آرمان ها و اهداف آن و راه 
هاي نیل به این اهداف، در اصل چهارم قانون اساسی با الزام 
ابتناي کلیه قوانین و مقررات بر اس��اس موازین اسالمی، به 
بیان معیاري در حوزه مقرره گذاري پرداخته اند تا روح حاکم 
بر نظام جمهوري اس��المی، از این طریق حراست و حفاظت 

گردد. بدین منظور موازین اسالمی 
ب��ر کلیه قوانی��ن و مقرراتی که در 
کش��ور تصویب می گ��ردد، حاکم 
دانسته شده است و فقهاي شوراي 
نگهب��ان به عنوان مرجع صیانت از 
این امر مشخص گردیده اند. اصل 
چهارم مهم ترین اصلی است که در 
قانون اساس��ی جایگاه احکام شرع 
در قانونگذاري را در نظام جمهوري 
اس��المی ایران مشخص نموده و به 
عنوان یك اصل فرادستوري بر سایر 
اصول قانون اساسی نیز برتري دارد. 
یکی از مباحث دامنه دار در حوزه 
فقه حکومتی، بحث تقنین شریعت 
اس��ت. همان گونه که در مقدمه و 
اصول ابتدایی قانون اساس��ی بیان 
شده است، یکی از اصول موضوعه 
مورد پذیرش در نگاه فقه امامیه این 
است که قانون اسالم، شرع مقدس 
است که انجام و پیاده سازي آنها از 

اهداف قانون اساس��ی جمهوري اسالمی به حساب می آید. 
سؤال اصلی در باب تقنین شریعت این است که در یك نظام 
حقوق��ی و امروزین، ش��ریعت را چگونه و در چه س��اختاري 
بایستی وارد نمود تا بسترهاي اجرایی آن مطابق با مقتضیات 
زمان فراهم ش��ود؟ جامعه نیازمند قانون است و این را غالب 
مکاتب برغم اختالفات عمدهش��ان در جزئیات پذیرفته اند. 
نیاز جامعه انس��انی به قانون از حیث ضرورت وجود آن براي 
احق��اق و احیاي حقوق فردي و اجتماع��ی و ایجاد مانع در 
مقاب��ل تعدي گران و ظالمان اس��ت. ای��ن قانون � آن چنان 
که اشاره شد � در جوامع دینی، همان تکالیف وحیانی است 
ک��ه بر انبیاي الهی وضع ش��ده اس��ت و در جوامع غیردینی 
منشا آن متفاوت خواهد بود. در جامعه اسالمی شرع مقدس 
آن چیزي اس��ت که در جامعه بایستی پیاده گردد. اما سؤال 
اینجاست که ش��ریعت چگونه در جامعه عملیاتی و تضمین 
می ش��ود یا روند تبدیل شریعت، به آن چیزي که در جامعه 
عملیاتی گردد و همه مقتضیات زمان را پوشش دهد، چگونه 
خواهد بود و از چه روشی می توان به این مقصود رسید؟ در 
این راس��تا راه حل ها و روش هاي مختلفی بیان شده است. 
راه حل اول، صرفاً بر پایه اس��تنباط شریعت و تدوین آن در 
قالب مسائل فقهی اس��ت. بدین معنا که فقه استنباط شده 
توسط فقها همان قانون اسالم است و همه بایستی به آن پای 
بند باشند که از این روش اصطالحاً به فقه رساله عملیه و یا 
فقه توضیح المسائل یاد می شود. در این روش امور جامعه بر 
اساس فن فقاهت و با ایجاد تحول بر اساس مقتضیات زمان 
پیش برده می ش��وند و س��پس به مرجله اجرا در می آیند. 
راه ح��ل دوم ک��ه روش فقه حکومتی و نظام س��ازي بر پایه 
آن اس��توار است ساختار حقوقی ویژه و مناسب براي اجراي 

ش��ریعت را در نظر دارد و معتقد است که تبدیل شریعت به 
قانون نیازمند ساختار مخصوصی است که بتواند همه جوانب 
و ویژگی هاي شریعت را در فرآیند قانونگذاري مراعات نماید 
و از این رو نیازمند نظریه پردازي و نظام سازي در این حوزه 
است. در این نظام نقطه عزیمت و آغاز روند قانون گذاري بر 
پایه اجتهاد و نتایج حاصل از آن، بایستی صورت گیرد. نظام 
ایجاد شده بر پایه این ساختار حقوقی ویژه با عینیت بخشی 
به تأثیر فقه و حقوق اس��المی در ابع��اد گوناگون زندگی به 
کارایی و کارآمدي و مدیریت جامعه اسالمی خواهد انجامید. 
روش س��وم، نیازي به ساختار سازي جدید نمی بیند و عمل 
عقالي عالم در حکومت هاي امروزین دنیا در ش��کل و شیوه 
قانونگذاري را قابل اتکا می داند، اما از حیث محتوا و مضمون، 
معتقد به تقنین مسائل فقهی و موارد عدم مغایر با فقه است. 
یعنی تالش می کند تا با حفظ ش��کل پارلمانی مطابق شیوه 
معمول فعلی در دنیا، محتواي ش��ریعت را � به جاي اموري 
نظیر عرف که در دموکراس��ی امروزین پایه قانونگذاري است 
� تبدیل به قانون نماید و با پیش بینی نهاد یا افرادي از عدم 
تغایر محتواي قوانین با ش��ریعت مطمئن گردد. اصل چهارم 
قانون اساس��ی به طور غیر مستقیم با تشریح و اختیار شیوه 
س��وم از روش هاي تقنین ش��ریعت، ضمن ای��ن که قانون و 
مقرره گذاري بدون لزوم استناد به رساله هاي عملیه را مورد 
پذیرش قرار داده است، براي رعایت ضرورت اجراي شریعت 
در جامعه و برطرف کردن آسیب هاي احتمالی ناشی از این 
شیوه، لزوم ابتناي این قوانین و مقررات با موازین اسالمی را 
مورد نظر قرار داده اس��ت و فقهاي شوراي نگهبان را مرجع 
این تش��خیص قرار داده است تا از اجراي شریعت در جامعه 

اسالمی مطمئن گردد. 
مبح��ث اول: ابتن��ای قوانین و مق��ررات بر اس��اس موازین 

اسالمی
گفتار اول: مفهوم موازین اسالمی
بند اول: محدوده موازین اسالمی

بند دوم: انواع موازین اسالمی )فقهی(
بند سوم: وضعیت احکام ترخیصی در حوزه قانونگذاري

گفت��ار دوم: ادله ل��زوم تطبیق قوانین و مق��ررات با موازین 
اسالمی

بند اول: توحید در تشریع
بند دوم: قاعده وجوب اقامه شرع اهلل 

گفتار س��وم: لزوم انطباق یا عدم مغایرت قوانین و مقررات با 
موازین اسالمی 

بن��د اول: نظری��ه کفایت ع��دم مغایرت مقررات ب��ا موازین 
اسالمی

بند دوم: نظریه لزوم انطباق مقررات با موازین اسالمی
بند سوم: نظریه بینابین 

در جمع بندی مبحث اول گزارش اینگونه آمده اس��ت: اصل 
چهارم قانون اساس��ی بر لزوم ابتناي کلیه قوانین و مقررات 
مصوب در کش��ور بر موازین اس��المی اشاره می کند. منظور 
از موازین اس��المی در این اصل، به معناي معیارها و شاخصه 
هایی است که انطباق با شرع یا خالف شرع بودن یك مساله 
را مشخص می کند. از آن جایی که فقه متکفل دست یابی به 
احکام شرعی است، منظور از موازین 
اسالمی همان احکام فقهی است که 
کلیه احکام و گزاره هاي الزامی کلی 
و جزئی فقهی را در حیطه خود قرار 
می دهد که انواع احکام ش��رعی اعم 
از اح��کام اولیه، ثانوی��ه و حکومتی 
در زمره آنها ج��اي می گیرد. حکم 
الزامی مندرج در این اصل، برگرفته 
از مبانی فقه��ی و مبتنی بر ادله اي 
است که به لزوم ابتناي هر امري در 
جامعه اسالمی بر شریعت اشاره دارد. 
توحید در تش��ریع، به عنوان یکی از 
انواع توحید یکی از دالیلی است که 
ضرورت ابتن��اي قوانین و مقررات بر 
شریعت اس��المی را اثبات می سازد. 
در کنار این، اقامه شرع اهلل از اموري 
است که در آیات و روایات متعددي 
به عنوان یك قاعده واجب ش��مرده 
ش��ده اس��ت و اجراي آن در جامعه 
من��وط به ابتناي قوانی��ن و مقررات 
بر شریعت اسالمی اس��ت. در باب چگونگی ابتناي قوانین و 
مقررات بر اساس موازین اسالمی، یکی از چالش هاي مطرح، 
پاس��خ به این سؤال اس��ت که قانون یا مقرره اي که توسط 
نهادهاي صالح تصویب می شود، می بایست منطبق با یکی از 
احکام اسالمی باشد و یا اینکه نیازي به تطابق نیست و فقط 
اگر امر مورد تصویب، مغایر با موازین اسالمی نباشد، کفایت 

می کند و هدف قانونگذار اساسی حاصل خواهد شد؟ 
مبحث دوم: حکومت اصل چهارم 

گفتار اول: مفهوم واژه حکومت 
گفتار دوم: دامنه شمول اصل چهارم

بند اول: قوانین و مقررات مشمول اصل چهارم
بن��د دوم: دامنه ش��مول اصل چهارم نس��بت به قوانین قبل 

از انقالب
در جمع بندی مبحث دوم گزارش اینگونه آمده است: دامنه 
ش��مول حکمی که در اصل چهارم مورد اش��اره قرار گرفته 
است، از مباحثی است که در خود اصل و در مباحث و شروح 
پیرامون آن مورد اش��اره و بحث قرار گرفته اس��ت. در متن 
اصل چهارم قانون اساسی، این اصل حاکم بر اطالق یا عموم 
همه اصول قانون اساس��ی و قوانین و مقررات دیگر دانس��ته 
ش��ده اس��ت. حکومت امري بر امور دیگر از اصطالحات علم 
اصول فقه است که در این علم به تقدم دلیلی شرعی بر دلیل 
ش��رعی دیگر یا بر یك اصل عملی در مقام حل تعارض بین 
ادله اطالق می ش��ود و در بیان قانون اساسی بدین معناست 
ک��ه در صورت تعارض میان اطالق ی��ا عموم اصلی از اصول 
قانون اساس��ی و یا قوانین و مقررات دیگر با حکم مندرج در 
اصل چهارم قانون اساس��ی، آن چ��ه در اصل چهارم تصریح 
شده اس��ت مقدم شمرده میش��ود و در نتیجه هیچ کدام از 

اصول قانون اساس��ی یا قوانین و مقرراتی که توسط نهادهاي 
صالح به تصویب میرسند، نمی تواند امري خالف آن چه اصل 
چهارم قانون اساسی در لزوم ابتناي کلیه قوانین و مقررات بر 
اساس موازین اسالمی مقرر داشته است را به تصویب رسانده 
و بی��ان نمایند و در این صورت حک��م اصل چهارم جاري و 
مرجح خواهد بود. تاکیدات مکرر اصل چهارم با اس��تفاده از 
عباراتی چون کلیه قوانین و مقررات و حکومت آن بر اطالق 
یا عموم همه اصول قانون اساس��ی و قوانین و مقررات دیگر 
باعث شده اس��ت تا همه قوانین و مقرراتی که در جمهوري 
اسالمی ایران از سوي سایر نهادهاي حکومتی وضع می شوند 

مشمول این اصل قرار گیرند.
مبحث سوم: مرجع تشخیص در اصل چهارم 

گفتار اول: شرایط مرجع تشخیص از منظر شرعی
گفتار دوم: فتواي معیار در مطابقت قوانین با شرع 

در جمع بندی مبحث سوم گزارش اینگونه آمده است: پس از 
بیان و شرح ابتناي قوانین و مقررات بر اساس موازین اسالمی 
و همچنی��ن حکومت این مفهوم ب��ر قوانین و مقررات دیگر، 
آنچ��ه اهمیت می یابد نهاد مرجع تش��خیص دهنده حکمی 
اس��ت که در این اصل مورد اشاره قرار گرفته است. از آن جا 
که وظیفه مقرر در این اصل در جهت حراس��ت و حفاظت از 
اسالمیت نظام و پیشبرد فعالیت هاي نظام در جهت اهداف 
مقرر در قانون اساس��ی اس��ت و در ش��ریعت این وظیفه بر 
عهده فقها قرار داده شده است و از ایشان به عنوان حافظان 
ش��ریعت در مقابل تحریف یاد ش��ده است، تشخیص ابتناي 
قوانین و مقررات بر موازین اس��المی هم، به درستی بر عهده 
فقها قرار داده شده است. این فقها عالوه بر صفت فقاهت می 
بایست از صفات عدالت و آگاهی به مقتضیات زمان و مسائل 
روز نیز برخوردار باشند تا با تسلط در هر دو حوزه شرع � به 
واس��طه فقاهت � و قوانین مصوب � به واسطه آگاهی نسبت 
به آنها � در وظیفه تشخیص ابتناي این قوانین و مقررات بر 
موازین اسالمی موفق باشند که در قانون اساسی نیز این امر 

بر عهده فقهاي شوراي نگهبان قرار گرفته است. 
در جمع بندی اصل چهارم قانون اساسی گزارش اینگونه آمده 
است: اصل چهارم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران یکی 
از اصول پایه اي این قانون اس��ت که به اعتقاد برخی داراي 
ارزش فراقانون اساس��ی اس��ت. این اصل ب��ا پذیرش ضمنی 
یکی از ش��یوه هاي تقنین شریعت که عمل عقالي عالم در 
حکومت هاي امروزین دنیا در ش��کل و شیوه قانونگذاري را 
قاب��ل اتکا می داند اما از حیث محت��وا و مضمون، معتقد به 
تقنین مسائل فقهی و موارد عدم مغایر با فقه است، چارچوب 
قانون گذاري در نظام جمهوري اسالمی را مشخص می سازد 
و بر مبناي ادله متع��دد فقهی به لزوم ابتناي کلیه قوانین و 
مقررات مصوب در جمهوري اسالمی ایران بر موازین اسالمی 
تصریح می کند. موازین اسالمی به عنوان معیار محك همه 
قوانین و مقررات کش��ور، ش��اخصه هایی هستند که انطباق 
امور با شرع یا خالف شرع بودن مسئله را مشخص می کنند 
و با توجه به صالحیت اساسی و ابتدایی علم فقه، این موازین 
در احکام فقهی متعین می گردند. احکام فقهی، همه احکام 
و گ��زاره هاي الزامی کلی و جزئ��ی فقهی اعم از احکام اولیه 
و ثانوی��ه را در بر می گیرد. همه قوانین و مقررات مصوب در 
کش��ور اعم از قوانین اساسی و عادي و مقررات دیگر، در هر 
موضوعی از س��وي هر کدام از نهادهاي حاکمیتی که حقی 
ب��راي وضع قانون و مقرره دارن��د، بر مبناي ادله فقهی چون 
توحید در تش��ریع و وجوب اقامه ش��رع اهلل، لزوماً بایستی بر 
دامنه موازین اسالمی بنا گردند. این ابتنا در اموري که حکم 
ثابت در آنها در شرع وجود داشته باشد، در قالب انطباق و در 
اموري که در شریعت حکم ثابت بیان نشده باشد، با استفاده 
از نظریه عدم مغایرت جاري خواهد بود. تش��خیص تطبیق و 
یا مغایرت قوانین و مقررات با موازین اسالمی نیازمند وجود 
ش��رایطی اس��ت که در فقیه موجود است. فقیه عادل و آگاه 
به مس��ائل روز و مقتضیات زمان، با توجه به تسلط بر احکام 
فقهی و آگاهی از مقتضیات زم��ان، مرجع صالح براي انجام 
این تکلیف خواهد بود که در نظام جمهوري اس��المی ایران، 
فقهاي ش��وراي نگهبان متکفل این امر قرار داده ش��ده اند. 
فقهاي ش��وراي نگهبان در طول س��ال هاي فعالیت خود با 
اس��تفاده از تفسیر قانون اساسی بر مبناي نظر شخصی خود 
به انجام وظیفه محوله بر اس��اس اصل چهارم می پرداختند 
که در مواجهه با موضوعات مختلف در گذر زمان، بیش��تر به 
سمت وحدت فتواي معیار گام برداشته و نظرات ولی فقیه را 
به عنوان فتواي معیار مطمح نظر قرار می دهند که این اقدام 

با شئون حاکم اسالمی نیز موافق تر خواهد بود.

ارزیابی بخش های گزارش 
الف( عنوان

- آی��ا عنوان گزارش بیان گر محت��وی و اهمیت موضوع آن 
است؟ خیر

- آیا نام دس��ت اندرکاران تهیه و انتشار گزارش بطور کامل 
ش��امل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، محل کار و نش��انی 

پست الکترونیك در گزارش قید شده است؟ خیر
الف( چکیده 

- آی��ا چکیده دقیقا آینه تمام نمای مطالعه اس��ت؟ گزارش 
فاقد چکیده است.

- اگر چکیده به تنهایی مورد بررسی قرار گیرد، آیا به اندازه 
کافی خالصه و چکیده کل مقاله است؟ گزارش فاقد چکیده 

است.
ب( فهرست

- آیا گزارش دارای فهرست اجمالی و تفصیلی است؟ گزارش 
دارای فهرست اجمالی است.

- آیا جداول، نمودارها و تصاویر دارای فهرست جداگانه اند؟ 
گزارش فاقد جداول، نمودارها و تصاویر است.

پ( مقدمه 
- آی��ا مقدم��ه، توجیه منطقی از مطالعه و ی��ا هدف از مقاله 
)بیانی از مش��کل موجود و بررسی متون( را شامل می شود؟ 
خیر. نگارن��دگان ظاهرا بجای چکی��ده از مقدمه برای بیان 

خالصه گزارش استفاده کرده اند.
- آیا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ خیر

ت( روش کار 
- آیا از روش های معتبر و قابل اعتماد اس��تفاده شده است؟ 

روش گزارش، توصیفی و اقتباسی است.
- آیا روش های انتخاب شده توسط نویسندگان قادر به پاسخ 

به سواالت تحقیق می باشد؟ خیر
- آیا روش های مورد اس��تفاده به وضوح ش��رح داده ش��ده 

اند؟ خیر
- اگر یك مطالعه تحقیقاتی مش��ابه توسط محققین دیگری 
انجام ش��ود، می تواند همین نتایج را در پی داش��ته باش��د؟ 

خیر
ث( یافته ها 

- آیا یافته ها به خوبی سازماندهی شده است؟ بصورتی خاص 
طبقه بندی شده اند.

- آیا نتایج به وضوح شرح داده شده است؟ بله
- آیا روش های آماری مناس��ب انتخاب شده است؟ گزارش 

فاقد روش های آماری است.
ج( بحث 

- آیا نتایج مهم به اختصار بیان شده است؟ بله
- آیا نویسندگان مش��خصا بیان کرده اند که فرضیه آنها در 

این مطالعه ثابت شده یا نه؟ خیر
- آیا یافته های این مطالعه با مطالعات مشابه پیشین در این 

زمینه مقایسه شده است؟ خیر
- آیا محدودیت های مطالعه ذکر شده است؟ خیر

چ( جداول، نمودارها و تصاویر
- آیا جداول و نمودارها ویژگی های کلیدی مطالعه را نشان 

می دهند؟ گزارش فاقد جداول و نمودارها است.
- آیا ش��کل ها و نمودارها شفاف و قابل فهم هستند و دارای 
باالنویس و زیرنویس مناسب می باشند؟ گزارش فاقد جداول، 

نمودارها و تصاویر است.
ح( تقدیر و تشکر

- آیا در گزارش از شخصیت های حقیقی و حقوقی موثر در 
کار سپاسگزاری شده است؟ خیر

خ( پیوست ها
- آیا پیوس��ت های گ��زارش حاوی اطالعات مفید اس��ت؟ 

گزارش فاقد پیوست است.
- آیا پیوس��ت ها به کسب آگاهی بیشتر در مخاطبان کمك 

می کند؟ گزارش فاقد پیوست است.
- آیا پیوست ها حاوی فرم ها و اسناد 
مرتبط با گزارش است؟ گزارش فاقد 

پیوست است.
د( منابع

- آی��ا منابع کافی ب��رای اهداف این 
مطالعه در جامعه وجود دارد؟ بله

- آیا س��بك نوشتن منابع منطبق با 
دستورالعمل های علمی است؟ بله

- آیا منابع مهم و کلیدی به روز بوده 
اند و با دقت گزارش شده اند؟ بله

- شیوه ارائه مستندات و ارجاعات در 
گزارش را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
مس��تندات و ارجاع��ات در گزارش 

بصورت پاورقی ارائه شده است.

ارزیابی محتوایی گزارش 
الف( سامان مندی

- گزارش چه اندازه یك کل س��امان 
مند را تش��کیل می ده��د؟ گزارش 

مجموعه ای از جزئیات غیرس��امان مند اس��ت که در قالب 
طبقه بندی خاص ارائه ش��ده اند. س��امان مندی گزارش با 
توجه به عنوان آن وابس��ته به ارائ��ه مطالب مبنایی پیرامون 
مباني، تحلیل، نظام، جمهوریت، اس��الم و ایران است که در 
واق��ع به عنوان پیش فرض های گزارش مورد نیازند. گزارش 
پیرامون روش ابتنای قانون و قانونگذاری به موازین اسالمی 
سکوت کرده است و آن را واگذار فقهای شورای نگهبان کرده 

است.
- انسجام و هماهنگی عناوین موجود در گزارش چگونه است؟ 
در مقایسه با سایر گزارش های پژوهشی منتشر شده از سوی 
پژوهشکده شورای نگهبان، عناوین بکار رفته در طبقه بندی 

موضوعی مطالب دارای انسجام و هماهنگی الزم نیست.
- نحوه بس��ط و توضیح مطالب در هر پاراگراف، بخش، فصل 

و ... در گزارش چگونه است؟ مطلوب
- آی��ا در پایان ه��ر فصل، بخش و ... مؤل��ف به جمع بندی 

مطالب پرداخته است؟ بله
ب( نوآوری

- آیا محتوای گزارش دارای س��طح خاصی از نوآوری است؟ 
خیر

- خواندن این گزارش تا چه اندازه تفکر نقادانه را ترغیب می 
کند؟ پرسش های متعددی در مطالعه گزارش برای خواننده 

ایجاد می شود که بر ابهام موضوع می افزاید.
پ( اهمیت

- این گزارش چه نیازی )بنیادی، تخصصی، درس��ی، کمك 
درس��ی و عمومی( را تأمین خواهد کرد؟ نیازهای درس��ی و 

عمومی
- آیا نسبت حجم مطالب به اهمیت موضوع در گزارش کافی 

است؟ بله
ت( شیوایی، روشنی و قابل فهم بودن

- آیا متن گزارش روان و سلیس است؟ بله
- آیا گزارش ساده و قابل فهم است؟ بله

ث( جامعیت
- آیا گزارش به لحاظ موضوعی جامعیت دارد و وجوه مختلف 
موضوع را پوشش می دهد؟ گزارش در خصوص تشکیك در 
ابتنای ناکارآمدی های قانون و قانونگذاری به موازین اسالمی 
که مش��کالت متعدد را در زندگی مردم بوجود آورده اس��ت 

اشاراتی ندارد.
- آیا اس��تفاده از تصاویر، نمودارها، جداول و ... توانسته است 
به فهم گزارش کمك کند؟ گزارش فاقد تصاویر، نمودارها و 

جداول است
- آیا مؤلف از س��اختارها و کلمات رایج در متون علمی و نیز 

سبك نویسنده استفاده کرده است؟ بله
ج( اعتبار 

- آیا گزارش دارای اعتبار علمی الزم است؟ گزارش به لحاظ 
جامعیت در ش��یوه مطالعه و عدم ارائه مدل یا الگویی روشن 
برای ابتنای قوانین کش��ور با موازین اس��المی دارای اشکال 

اساسی است.
- این گزارش مبتنی بر پژوهش های حوزه تخصصی مربوطه 

است؟ خیر

ارزیابی اجتماعی گزارش 
الف( مخاطبان و ذینفعان

- مخاطبان و ذینفعان این گزارش چه کس��انی خواهند بود؟ 
نخبگان و متخصصان

- انتش��ار این گزارش تا چه اندازه مورد استقبال مخاطبان و 
ذینفعان قرار گرفته اس��ت؟ در درگاه الکترونیك پژوهشکده 
ش��ورای نگهبان پیرامون میزان استقبال مخاطبان مطالبی 

وجود ندارد.
- این گزارش تا چه اندازه مخاطبان را به پژوهش بیش��تر در 
رابط��ه با موضوع تخصصی ترغیب می کند؟ گزارش بر ابهام 
موجود در اصل چهارم قانون اساسی پیرامون ابتنای قانون و 

قانونگذاری کشور به موازین اسالمی می افزاید.
- آیا گزارش حاضر توانایی برطرف کردن نیازهای مخاطبان 

و ذینفعان خود را دارد؟ در سطح مبنایی ندارد.
ب( تاثیرگذاری اجتماعی

- آی��ا گ��زارش در بح��ث پیرامون 
پدیده م��ورد نظر خ��ود از جامعه 
نگری قابل قبول برخوردار اس��ت؟ 
گ��زارش نمی تواند ابتن��ای قانون 
و قانونگذاری کش��ور را به موازین 
اس��المی ب��ه لحاظ روش��ی اثبات 

کند.
- آیا گ��زارش پیش نیازها و پیش 
فهم های ضروری و مورد نیاز برای 
فهم خود را به مخاطبان ارائه کرده 

است؟ خیر
- آی��ا گزارش ب��رای عل��ل و آثار 
مشکالت متعدد موجود در زندگی 
م��ردم م��دل مفهوم��ی و تحلیل 

مناسبی ارائه کرده است؟ خیر
- آیا گزارش برای حل مش��کالت 
زندگی م��ردم دارای طرح اجرایی 
با پیشنهادهای مشخص و مستدل 

است؟ خیر
- آیا می توان کارآمدی راهکارهای پیشنهادی طرح را برای 

حل مشکالت زندگی مردم راستی آزمایی کرد؟ خیر
- آیا گزارش توانس��ته است اهداف از پیش تعیین شده خود 

را محقق سازد؟ خیر

ارزیابی های شکلی گزارش 
الف( ویراستاری فنی 

- آیا تعداد کلمات و صفحات گزارش برای بیان کامل موضوع 
گزارش کافی است؟ بله

- آیا عنوان گذاری اصلی و فرعی در گزارش به درستی انجام 
ش��ده اس��ت؟ عنوان گذاری اصلی و فرعی گزارش با س��ایر 

گزارش های منتشره هماهنگ نیست.
- آیا نوع صفحه آرایی )نوع و اندازه خط، فاصله خطوط، حاشیه 
ها، س��رصفحه و پاورقی و ...( گزارش مناسب است؟ صفحات 

گزارش شلوغ است و دارای سفیدخوانی مناسب نیست.
- آیا نشانه گذاری در گزارش )مانند ویرگول، نقطه، خط تیره، 
ویرگول نقطه و پرانتز و ...( به درستی انجام شده است؟ خیر

ب( ویراستاری علمی 
- آیا گزارش دارای ناظر یا ویراستار تخصصی است؟ بله

- آیا محتوای گزارش نیاز به حذف مطالب دارد؟ بله
- آیا محتوای گزارش نیاز به اضافه کردن مطالب دارد؟ بله

- آیا گزارش حاضر نیاز به ویراستاری ادبی دارد؟ بله
ج( ویژگی های خاص

- آیا گزارش دارای ویژگی های خاص مانند کادر های خالصه 
پیام، سخنان بزرگان، تاریخچه و... است؟ خیر

- آیا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟ بله

چالش قانونwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz سه شنبه  9 اردیبهشت 1399  شماره 5291 

گ���زارش مجموع���ه ای از جزئی���ات 
غیرسامان مند اس���ت که در قالب 
طبقه بندی خاص ارائه ش���ده اند. 
س���امان من���دی گزارش ب���ا توجه به 
عنوان آن وابس���ته به ارائه مطالب 
مبنای���ی پیرام���ون مبان���ي، تحليل، 
نظام، جمهوريت، اس���ام و ايران 
اس���ت که در واقع ب���ه عنوان پیش 
ف���رض های گ���زارش م���ورد نیازند. 
ابتن���ای  روش  پیرام���ون  گ���زارش 
قان���ون و قانونگ���ذاری ب���ه موازی���ن 
اس���امی س���کوت کرده است و آن 
را واگ���ذار فقه���ای ش���ورای نگهبان 

کرده است.

فقهاي ش���وراي نگهب���ان در طول 
ب���ا  خ���ود  فعالی���ت  ه���اي  س���ال 
استفاده از تفسیر قانون اساسی 
ب���ر مبناي نظر ش���خصی خ���ود به 
انج���ام وظیف���ه محوله بر اس���اس 
اص���ل چه���ارم م���ی پرداختن���د كه 
در مواجهه با موضوعات مختلف 
در گ���ذر زمان، بیش���تر به س���مت 
وحدت فتواي معیار گام برداشته 
و نظ���رات ول���ی فقیه را ب���ه عنوان 
فت���واي معی���ار مطم���ح نظ���ر ق���رار 
می دهند كه این اقدام با ش���ئون 
حاك���م اس���امی نی���ز مواف���ق ت���ر 

خواهد بود.
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ابتنای قانون و قانونگذاری سنتی به موازین اسالمی؛ از شعار تا شعور!؟


