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در جمع بندی و نتیجه گیری اینگونه آمده اس��ت: تش��خیص مصلحت نظام 
بیش از هر چیز در اثر عدم توافق میان مجلس ش��ورای اس��امی و ش��ورای 
نگهبان مورد توجه قرار گرفت و به عنوان راهکاری جهت برون رفت از چالش 
های حقوقی پیش روی نظام جمهوری اس��امی مولود سیر تحوالت تاریخی 
محسوب می گردد. موضوعات ضرورت و مصلحت نظام اسامی دستگاه قانون 

گذاری را بر آن داشت تا بر مصوباتی که شورای نگهبان آن را مغایر شریعت
اس��ام و یا قانون اساس��ی اعام مینمود پافشاری نماید و تعیین راهکارهایی 
مانن��د تصویب ضرورت مصوبات به وس��یله دوس��وم نماین��دگان مجلس نیز 
نتوانس��ت پایان بخش اختافات مجلس و ش��ورای نگهبان باشد تا در نهایت 
با حک��م والیی حضرت امام خمینی )ره( نه��اد اختافات بر مبنای مصلحت 

نظ��ام در مرجعی با حض��ور مقامات عالی رتبه نظام حل و فصل گردد. همین 
امر موجب گردید تا در بازنگری قانون اساس��ی، نهاد و س��ازوکار و تشخیص 
مصلحت در دستور کار شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسامی ایران 
قرار گیرد و اصل یکصد و دوازدهم قانون اساس��ی به این امر اختصاص یافت. 
اصل یکصد و دوازدهم قانون اساس��ی به س��ه موضوع وظایف، نحوه تش��کیل 
و ترکی��ب اعضا و مقررات مجمع می پردازد. بر اس��اس این اصل وظیفه حل 
اختاف بر اس��اس مصلحت، مشاوره به رهبری و سایر وظایف مقرر در قانون 
اساسی به عنوان وظایف این نهاد محسوب می گردد. سیر روند قانون گذاری 
در نظام قانون اساسی ایران صاحیت عام تصویب قوانین را در اختیار مجلس 
شورای اسامی قرار می دهد. این صاحیت عام محدود به دو امر عدم مغایرت 
با ش��ریعت اس��ام و عدم مغایرت با قانون اساسی اس��ت که تشخیص آن بر 
عهده شورای نگهبان می باشد که نظرات این مرجع قطعی و نهایی است. اما 
گاهی نمایندگان مجلس با استناد به مصلحت نظام بر مصوبهای که به وسیله 
ش��ورای نگهبان مغایر اعام شده است پافشاری می نمایند و این امر موجب 
ارجاع مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام می گردد تا این نهاد بر اساس 
مصلحت نظام تصمیم گیری نماید. بر این اس��اس وظیفه تشخیص مصلحت 
دائر مدار مفهوم مصلحت نظام اس��ت. مصلح��ت به عنوان یکی از عناصر فقه 
شیعه جهت اعمال در عرصه اجتماعی نهاد مبتنی بر دین به معنای مجموعه 
تدابیری اس��ت که جهت حفاظت از منافع حکومت اس��امی و در چارچوب 
مقاص��د ش��ریعت، با رعایت ضواب��ط اهم و مهم، حفظ نظ��ام و اجرای احکام 
اس��امی برای مدت مح��دود تحت عنوان حکم حکومت��ی اتخاذ می گردد و 
مرجع صالح در تش��خیص مصلحت موظف اس��ت پس از احراز وجود معیارها 
و ضوابط آن به تصمیم گیری متناس��ب اقدام نماید. مصلحت در ادبیات فقه 
شیعه در دو حوزه احکام فردی و احکام حکومتی قابل بررسی و مطالعه است. 
در ح��وزه احکام حکومتی مبتنی بر قاعده مصلح��ت، احکام گاهی در قانون 
گذاری ترخیصات شارع مقدس یا همان مباحات تبدیل به الزامات قانونی می 
گردد و گاهی مصلحت به عنوان یکی از عناوین ثانویه حکم اولیه شرع مقدس 

را به حکم ثانویه تبدیل مینماید. بر این اساس 
ضوابط و معیارهای تش��خیص مصالح عمومی در حکومت اسامی را ذیل دو 
عنوان معیارهای تشخیص بر مبنای عناوین ثانویه همانند حفظ نظام و تقدیم 
اهم بر مهم و معیار تش��خیص مصلحت در اجرای احکام ش��رع تقسیم بندی 
نمود. در خصوص ماهیت احکام مبتنی بر مصلحت در حوزه احکام حکومتی 
نیز می توان گفت که بر اس��اس اندیشه اسامی حکم ناشی از مصلحت حکم 
حکومتی محس��وب می گردد. مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نهاد 
تش��خیص مصالح نظام جمهوری اسامی پس از یاس از دست یابی به نتیجه 
بر اساس مصلحت میان مجلس و شورای نگهبان وارد روند قانون گذاری می 
گردد. از همین رو آیین نامه داخلی مجمع تشخیص و آیین نامه داخلی مجلس 
شورای اسامی نیازمند به اصاح است چرا که از هیچ یک از راهکارهای مقرر 

در این دو مقرره یاس از دست یابی به نتیجه بر نمی آید. 

ارزیابی بخش های گزارش
الف( عنوان

- آیا عنوان گزارش بیان گر اهمیت موضوع آن است؟ بله
- آیا محتوای گزارش در راس��تای بحث و بررسی پیرامون عنوان تهیه و ارائه 

شده است؟ خیر
- آیا نام دس��ت اندرکاران تهیه و انتش��ار گزارش بطور کامل ش��امل نام و نام 
خانوادگی، رتبه علمی، محل کار و نش��انی پس��ت الکترونیک در گزارش قید 

شده است؟ خیر

الف( چکیده 
- آیا چکیده دقیقا آینه تمام نمای مطالعه است؟ گزارش فاقد چکیده است.

- اگر چکیده به تنهایی مورد بررس��ی قرار گیرد، آیا به اندازه کافی خاصه و 
چکیده کل مقاله است؟ گزارش فاقد چکیده است.

- آیا چکیده گزارش دارای بخش واژگان کلیدی اس��ت؟ گزارش فاقد چکیده 
است.

ب( فهرست
- آیا گزارش دارای فهرس��ت اجمالی و تفصیلی است؟ گزارش دارای فهرست 

اجمالی است.
- آیا جدول ها، نمودارها و تصاویر دارای فهرست جداگانه اند؟ خیر

- آیا گزارش دارای فهرست اعام و اشخاص، مکان ها و ... است؟ خیر
پ( مقدمه 

- آی��ا مقدم��ه، توجیه منطقی از مطالعه و یا هدف از مقاله )بیانی از مش��کل 
موجود و بررسی متون( را شامل می شود؟ خیر

- آیا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ خیر
- آیا از واژگان کلیدی و اصطاحات مهم گزارش تعاریف مش��خص ارائه شده 

است؟ خیر
- آی��ا پیش��ینه تاریخی بحث مورد نظر در منابع معتب��ر داخلی و خارجی در 

گزارش مطرح شده است؟ خیر
ت( روش کار 

- آیا از روش های معتبر و قابل اعتماد اس��تفاده ش��ده اس��ت؟ روش گزارش 
توصیفی و اقتباسی است.

- آیا روش های انتخاب ش��ده توس��ط نویس��ندگان قادر به پاسخ به سواالت 
تحقیق می باشد؟ خیر

- آیا روش های مورد استفاده به وضوح شرح داده شده اند؟ خیر
- اگر یک مطالعه تحقیقاتی مش��ابه توس��ط محققین دیگری انجام شود، می 

تواند همین نتایج را در پی داشته باشد؟ خیر
ث( یافته ها 

- آیا یافته ها به خوبی سازماندهی شده است؟ خیر
- آیا نتایج به وضوح شرح داده شده است؟ خیر

- آیا روش های آماری مناس��ب انتخاب شده است؟ گزارش فاقد روش آماری 
است.

- راستی آزمایی نتایج گزارش از طریق کدام آزمون انجام شده است؟ گزارش 
فاقد روش آماری است.

- آیا نتایج گزارش از روایی و پایایی قابل قبول برخوردار اس��ت؟ گزارش فاقد 
روش آماری است.

ج( بحث 
- آیا نتایج مهم به اختصار بیان شده است؟ خیر

- آیا نویس��ندگان مشخصا بیان کرده اند که فرضیه آنها در این مطالعه ثابت 
شده یا نه؟ خیر

- آیا یافته های این مطالعه با مطالعات مش��ابه پیشین در این زمینه مقایسه 
شده است؟ خیر

- آیا محدودیت های مطالعه ذکر شده است؟ خیر
- آیا برای انجام پژوهش های بعدی پیشنهاداتی ارائه شده است؟ خیر

چ( جدول ها، نمودارها و تصاویر
- آیا مدل مفهومی گزارش در قالب شکل ارائه شده است؟ خیر

- آیا جدول ها، نمودارها و ش��کل ها ویژگی های کلیدی مطالعه را نشان می 
دهند؟ گزارش فاقد جدول، نمودار و شکل است.

- آی��ا تصاویر، جدول ها و نمودارها ش��فاف و قابل فهم 
هستند و دارای باالنویس و زیرنویس مناسب می باشند؟ 

گزارش فاقد جدول ها، نمودارها و شکل ها است.
ح( پیوست ها

- آیا پیوست های گزارش حاوی اطاعات مفید است؟ 
گزارش فاقد پیوست است.

- آیا پیوس��ت ها به کس��ب آگاهی بیشتر در مخاطبان 
کمک می کند؟ گزارش فاقد پیوست است.

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

خ( منابع
- آیا مناب��ع کافی برای اهداف ای��ن مطالعه در جامعه 

وجود دارد؟ بله
- آیا س��بک نوشتن منابع منطبق با دستورالعمل های 

علمی است؟ بله
- آی��ا منابع مه��م و کلیدی به روز ب��وده اند و با دقت 

گزارش شده اند؟ خیر
- ش��یوه ارائه مس��تندات و ارجاعات در گزارش چگونه 

است؟ بصورت پاورقی
- آیا گزارش منابعی برای مطالعه بیشتر مخاطبان ارائه کرده است؟ خیر

- آیا گزارش از منابع بین بخش��ی و بین رش��ته ای داخلی و خارجی معتبر 
استفاده کرده است؟ خیر

ارزیابی محتوایی گزارش 
الف( سامان مندی

- آیا گزارش یک کل سامان مند را تشکیل می دهد؟ خیر
- آیا گزارش برای س��اماندهی محتوایی خود مدل مفهومی ارائه کرده است؟ 

خیر
- آیا گزارش دارای فرضیه یا فرضیه هایی با سواالت مشخص است؟ خیر

- آیا عناوین موجود در گزارش دارای انسجام و هماهنگی است؟ خیر
- آیا بسط و توضیح مطالب در هر پاراگراف، بخش، فصل و ... در گزارش انجام 

شده است؟ خیر
- آی��ا در پایان هر فص��ل، بخش و ... مؤلف به جمع بن��دی مطالب پرداخته 

است؟ خیر
- آیا گزارش دارای بخش نتیجه گیری یا جمع بندی نهایی است؟ بله

ب( نوآوری
- آیا محتوای گزارش دارای سطح خاصی از نوآوری در نظریه پردازی و اندیشه 

ورزی است؟ خیر
- آیا گزارش مدعی صورت بندی جدید از مبانی نظری قدیمی است؟ خیر

- آیا در گزارش توانایی های نوین فناورانه وجود دارد؟ خیر
- آیا گزارش مدعی ارائه محصوالت یا خدمات جدید است؟ خیر

- آی��ا محت��وای گ��زارش دارای توانایی خاص در ایجاد یا گس��ترش گفتمان 
اجتماعی را دارد؟ خیر

- آیا خواندن این گزارش تفکر نقادانه را ترغیب می کند؟ خیر
پ( اهمیت

- آیا نسبت حجم مطالب به اهمیت موضوع در گزارش کافی است؟ خیر
- آی��ا چینش مطالب در گزارش بر اس��اس درجه اهمی��ت موضوعات و وزن 

محتوایی آنها انجام شده است؟ خیر
- آیا در نگارش مطالب در گزارش به موضوعات اولویت دار توجه شده است؟ 

خیر
ت( شیوایی، روشنی و قابل فهم بودن

- آیا متن گزارش روان و سلیس است؟بله
- آیا در گزارش مطالب به روش��نی توانس��ته اند موضوعات مرتبط با خود را 

مطرح کنند؟ خیر

- آیا گزارش ساده و قابل فهم است؟ بله
ث( جامعیت

- آی��ا گزارش به لحاظ موضوع��ی جامعیت دارد و وج��وه مختلف موضوع را 
پوشش می دهد؟ خیر

- آیا اس��تفاده از تصاویر، نمودارها، جدول ها و ... توانسته است به همه جانبه 
بودن گزارش کمک کند؟ گزارش فاقد تصویر، نمودار و جدول هاست.

- آیا مؤلف از ساختارها و کلمات رایج در متون علمی و نیز سبک نویسندگی 
استفاده کرده است؟ خیر

- آیا گزارش از ویژگی های بینامتنی برخوردار است؟ خیر
- آیا گزارش برای کمک به درک جامع، الگو یا مدلی خاص برای ساده سازی 

روابط پدیده مورد نظر با سایر پدیده ها ارائه کرده است؟ خیر
ج( اعتبار 

- آی��ا گزارش مبتنی بر پژوهش های روزآمد حوزه تخصصی مربوطه اس��ت؟ 
خیر

- آیا ش��واهد، منابع و استدالل های موجود در گزارش از اعتبار علمی الزم و 
کافی برخوردار است؟ خیر

- آیا اعتبار علمی گزارش از سوی یافته های پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 
تایید می شود؟ خیر

ارزیابی اجتماعی گزارش
الف( مخاطبان و ذینفعان

- مخاطب��ان و ذینفعان این گزارش چه کس��انی هس��تند؟ اعضای ش��ورای 
نگهبان 

- آیا انتشار این گزارش مورد استقبال مخاطبان و ذینفعان قرار گرفته است؟ 
نامشخص

- آیا این گزارش مخاطبان را به پژوهش بیشتر در رابطه با موضوع تخصصی 
ترغیب می کند؟ نامشخص

- آی��ا گزارش حاضر توانایی برطرف کردن نیازهای مخاطبان و ذینفعان خود 
را دارد؟ نامشخص

ب( تاثیرگذاری اجتماعی
- آیا گزارش در بحث پیرامون پدیده مورد نظر خود از جامعه نگری قابل قبول 

برخوردار است؟ خیر
- آیا گزارش پیش نیازها و پیش فهم های ضروری و مورد نیاز برای فهم خود 

را به مخاطبان ارائه کرده است؟ خیر
- آیا گزارش برای علل و آثار مشکات متعدد موجود در زندگی مردم تحلیل 

مناسبی ارائه کرده است؟ خیر
- آی��ا گ��زارش برای ح��ل مش��کات زندگی م��ردم دارای ط��رح اجرایی با 

پیشنهادهای مشخص و مستدل است؟ خیر
- آیا گزارش برای کارآمدی راهکارهای پیش��نهادی خود برای حل مشکات 

زندگی مردم روش راستی آزمایی خاصی را پیشنهاد کرده است؟ خیر
- آیا گزارش توانسته است اهداف اجتماعی از پیش تعیین شده خود را محقق 

سازد؟ خیر
- آیا ناش��ر مجموعه نظرات مخاطبان و بازخوردهای مجامع علمی را پیرامون 

گزارش منتشر کرده است؟ خیر
- آیا گزارش نس��بت خود را با اس��ناد فرادست و فرودست کشور معین کرده 

است؟ خیر
- آی��ا گزارش مطالبی پیرامون کارآم��دی و عملکرد قوانین مرتبط با موضوع 

بحث خود را ارائه کرده است؟ خیر
- آیا انتش��ار ای��ن گزارش بازتاب های رس��انه ای 

گسترده در پی داشته است؟ خیر
پ( نیازمحوری

- ای��ن گ��زارش چه نی��ازی )بنی��ادی، تخصصی، 
درسی، کمک درس��ی و عمومی( را تأمین خواهد 

کرد؟ نیازهای عمومی
- آیا گ��زارش توانایی علمی و عملی برای تفکیک 
نوع نیازهای مخاطبان )خاءها، کمبودها، تهدیدها، 
آسیب ها، ضعف ها، فرصت ها، قوت ها، ضرورت ها 
و اولویت ها( و برنام��ه ریزی و اجرای برنامه های 
متناس��ب با آن را )برنامه ه��ای ایجادی، جبرانی، 
پیش��گیرانه، مقابل��ه ای، تقویتی، توانمندس��ازی، 

ارتقایی، تامینی و انتخابی( دارد؟ خیر
- آی��ا توانای��ی ه��دف گ��ذاری، راهبردگ��ذاری، 
سیاستگذاری و سازماندهی مرتبط با موضوع برای 
رفع سطوح گوناگون نیازهای مخاطبان در گزارش 

وجود دارد؟ خیر
پ( رتبه ها و جوایز

- آیا گزارش دارای رتبه و جوایز ملی و بین المللی است؟ خیر
- آی��ا گ��زارش دارای ارجاعات داخلی و خارجی از س��وی منابع علمی معتبر 

است؟ خیر
ت( تقدیر و تشکر

- آیا در گزارش از ش��خصیت های حقیقی و حقوقی موثر در کار )اعم از امور 
علمی و فنی و...( سپاسگزاری شده است؟ خیر

- آیا گزارش در مجامع علمی داخلی و خارجی مورد تقدیر قرار گرفته است؟ 
خیر

ارزیابی های شکلی گزارش
الف( ویراستاری فنی 

- آی��ا تعداد کلمات و صفحات گزارش برای بیان کامل موضوع گزارش کافی 
است؟ خیر

- آیا عنوان گذاری اصلی و فرعی در گزارش به درس��تی انجام ش��ده است؟ 
خیر

- آیا نوع صفحه آرایی )نوع و اندازه خط، فاصله خطوط، حاشیه ها، سرصفحه 
و پاورقی و ...( گزارش مناسب است؟ خیر

- آیا آیین نگارش واژگان و جمات بر اس��اس زبان فارس��ی معیار در تدوین 
گزارش رعایت شده است؟ خیر

- آیا در گزارش برای واژگان و اصطاحات علمی بیگانه، معادل سازی مناسب 
انجام شده است؟ خیر

- 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 ناظر یا ویراستار تخصصی به وظایف خود عمل کرده است؟ خیر
- آیا گزارش از زمان انتشار چاپ اول تاکنون بروزرسانی شده است؟ خیر

- 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 خاصه پیام، سخنان 
بزرگان، تاریخچه و... است؟ خیر

- آیا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟ بله

چالشقانونwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz  سه شنبه  20 آبان 1399  شماره 5446    

نقل���ی  و  عقل���ی  ادل���ه  آنج���ا  از 
تش���خیص مصالح نظام اسالمی را 
از اختیارات حاکم جامعه اس���المی 
می دانند و بر اساس ادله ای مانند 
حک���م تش���کیل مجم���ع به وس���یله 
ام���ام خمینی )ره( و ی���ا تایید قانون 
اساس���ی جمه���وری اس���المی ایران 
ب���ه وس���یله مق���ام معظ���م رهبری، 
وظیف���ه حاک���م اس���المی در مق���ام 
نظ���ام  در  مصلح���ت  تش���خیص 
جمه���وری اس���المی ایران ب���ه نهاد 
مجمع تشخیص مصلحت تفویض 
گردیده است و این مقام به نیابت 
از ول���ی فقی���ه اقدام به تش���خیص 

مصلحت می نماید

چالش قانون گزارش های پژوهشی پژوهشکده شورای 
نگهبان را معرفی، نقد و بررسی )173( می کند

چیستی، چرایی و چگونگی 
تشخیص مصلحت نظام!؟

 اشاره:پژوهش�کدهش�وراینگهبان،بازویتحقیقاتیشورای
نگهباندرانجاموظایفیاس�تکهقانوناساس�یجمهوریاس�امی
ایرانبرعهدهاینش�وراقراردادهاس�ت.گزارشهایپژوهشییکی
ازمجموعهآثارعلمیمنتش�رشدهازس�ویاینپژوهشکدهاستکه
توسطگروههایعلمیپژوهشیشاغلدرآنانجامشدهاست.گزارش
هایپژوهش�یمعموالبهمفاهیمپایهمرتبطباوظایفشوراینگهبان
میپردازد.چالشقانونضمناعامآمادگیبرایانعکاسمتنجوابیه
پژوهش�کدهشوراینگهبان،پیشاپیشازحس�نتوجهوپیشنهادات
س�ازندهاندیش�مندانونخبگانسپاس�گزاریمیکند.ایننوش�تار
بهمعرفی،نقدوبررس�یگزارشش�رحمبس�وطقانوناساسی:شرح
اصلیکصدودوازدهمقانوناساس�یمیپ�ردازدکههماکنونازنظر

خوانندگانگرامیمیگذرد:

دکترمحمدرضاناریابیانه
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