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در مقدمه گزارش اينگونه آمده است: 

در تحقيق و تتبــع پيرامون هر گرايش علمی، گام اول 
آشنايی با مفاهيم پايه اي آن علم است. حقوق عمومی 
به عنوان شاخه و گرايشــی از علم حقوق از اين قاعده 
مستثنی نيســت و آشــنايی با مفاهيم حقوق عمومی 
درگاهــی براي ورود و اظهارنظر در موضوعات مرتبط با 
آن می باشد. از ســوي ديگر تأسيس حکومتی بر مدار 
مختصات اوامر الهی نيازمند به نهادها و ســازوکارهايی 
متناســب با آن است. بر اين اساس نظام سازي اسالمی 
پس از تشــکيل حکومتــی بر مبناي اصــول و احکام 
شريعت مقدس اسالمی ضروري به نظر ميرسد. حرکت 
در مســير اين امر مستلزم آشــنايی با مفاهيم علمی، 
مطالعه مبانی و نقد و بررسی آنها بر اساس انديشه ناب 
اسالمی اســت. در اين ميان مفاهيم حقوق عمومی به 
عنوان گرايش تخصصی رشته حقوق که به بررسی کالن 
موضوعــات مرتبط با حوزه حکومت و حدود اختيار آن، 
روابط مردم با فرمانروايان و مباحث مشابه آن ميپردازد 

از اهميت وااليی بر خوردار است. 
در چکيده گزارش اينگونه آمده اســت: عليرغم وضوح 
نســبی مفهوم منفعت عمومی در نزد عرف، تلقی هاي 
علمی از اين مفهوم، ديــدگاه هاي مختلفی را در مورد 
تعريف، جايگاه، دامنه شــمول، مرجع تامين، نسبت آن 
با منفعت خصوصی و مسائلی از اين قبيل در پی داشته 
است. مساله ديگري که بر اجمال اين مفهوم و ابهام در 
جايگاه آن می افزايــد، اندراج و مدخليت آن در تبيين 
مفاهيم ديگري نظير خدمات عمومی و مصلحت است. 
اين نگاشته بدون ورود در ارزيابی ارزشی مباحث، صرفا 
بــه بيان ديدگاه هاي مختلــف موجود در خصوص اين 
مفهــوم پرداخته و جايــگاه آن را در قوانين و مقررات 

جاري کشور مورد بررسی قرار داده است.
در درآمد گزارش اينگونه آمده اســت: پيشينه و سابقه 
توجــه به مفهــوم منفعــت عمومی، به معنــاي کليه 
چيزهائی که براي عموم افــراد يک جامعه حائز ارزش 
و فايده اســت را بايد به شــکلگيري اجتماعات انسانی 
به منظور صيانــت از ارزش هاي جمعی بازگرداند. اين 
مفهوم )مانند بســياري از مفاهيم ديگر در حوزه علوم 
انســانی( در دوران مدرن ابتدا از سوي فالسفه و سپس 
انديشمندان ســاير حوزه ها مورد بازخوانی مجدد قرار 
گرفت و تبيين هاي متنوع و کارکردهاي مختلفی را دارا 
شد و حتی برخی دانشمندان، با ديدگاهی تئوريک، آن 
را بــه عنوان مبناي توجيهی اعمال اداري دولت در نظر 
گرفتند. آنچه باعث توجه بيشتر به اين مفهوم گرديد را 

بايد واکنشی به فردگرائی افراطی 
در بيــن متفکران مغرب زمين دانســت که با ترديد در 
بداهت تقدم منفعــت عمومی بر منفعت خصوصی )که 
ميراث قرنها زندگی جمعی انسانها بود( تامل دوبارهاي 
را در مورد اين مفهوم روا داشتند و تلقی هاي متعدد و 

متنوعی را از آن ارائه کردند.
- مبانی فقهی منفعت عمومی

بــه منظور بررســی مبنــاي فقهی منفعــت عمومی، 
هم می توان به بررســی اين مفهــوم در ضمن مفهوم 
خدمات عمومــی )به عنوان يکی از عناصر مقوم مفهوم 
خدمــات عمومی( و نيز در ضمــن مفهوم مصلحت )به 
عنوان يکــی از مصاديق مصلحت( پرداخت و هم اينکه 
شواهد مستقل و موردِي اهتمام به اين مفهوم را انديشه 

اسالمی مورد بررسی قرار داد.
- اندراج منفعت عمومی در مفهوم حسبه

يکی از مسئوليت هاي مهم دولت در اسالم، تامين و ارائه 
امور حسبيه باســت. با دقت نظر در تعريف و مصاديق 
امور حســبيه می توان قرابت و نزديکی بســياري )اگر 
نگوئيم همســانی( بين مفهوم حسبه با مفهوم خدمات 
عمومی برقرار کرد بدين صورت که امور حســبيه بنابر 
تلقی مشهور از آن، عبارتست از اموري که شارع راضی به 
ترک و اهمال آنها نيست. خدمات عمومی نيز همانگونه 
که بيان شــد عبارتســت از هر فعاليت عام المنفعه که 
براي تامين نيازهاي عمومی و همگانی ضرورت داشــته 
و توسط ســازمان هاي اداري و به موجب قواعد حقوق 
عمومــی انجام بگيرد. بنابراين، فــارغ از نحوه ارائه امور 
حسبيه و خدمات عمومی، ماهيت هر دو مفهوم، اموري 
اســت که براي جامعه ضرورت داشته و لذا شارع راضی 
به ترک و اهمال آنها نيست. از طرف ديگر همانگونه که 
بيان شــد عنصر مقوم مفهوم خدمات عمومی، منفعت 

عمومی می باشــد، به اين معنا که خدمات عمومی، آن 
دسته از منافع عمومی اســت که ضروري است توسط 
دولت و تحت ضوابط خاصی ارائه شــوند. بر اين اساس 
ميتــوان توجه به نفــع عمومی شــهروندان را در ذيل 
اهتمام به امورحسبيه يا خدمات عمومی مشاهده کرد. 

- اندراج منفعت عمومی در مصلحت عمومی
همان گونه که بيان شد، مصلحت عمومی عبارت است 
از هــر پديده يا فعلی که داراي خير عام باشــد. در فقه 
شيعه، اين مفهوم داراي ضابطه هاي ديگري نيز گرديده 
و اينگونه تعريف می شود: سودمندي معقول و اجتناب 
ناپذيــري که ضــرورت تامين آن از بيان شــرع معلوم 
گرديده و از نظر عقل، رعايت آن الزام آور باشد. با توجه 
به اين تلقی و تعريف، برخی نويسندگان معتقدند يکی 
از مصاديق آشــکاِر مصلحت، منافع عمومی است. و لذا 
از آنجا که مصلحت، يکی از مجاري صدور احکام ثانويه 
اســت و منفعت عمومی نيز يکــی از مصاديق مصلحت 
دانسته شده اســت پس درواقع منفعت عمومی يکی از 

مجاري صدور احکام ثانويه قلمداد می شود.
- اندراج مفهوم منفعت عمومی در مفهوم فی سبيل اهلل

فی ســبيل اهلل يکی از مــوارد مصرف زکات دانســته 
شــده اســت، اما در خصوص معنا و مصاديق آن، بين 
فقهاي شيعه و سنی اختالف است. اکثر قريب به اتفاق 
فقهــاي اهل ســنت، مصرف فی ســبيل اهلل را تنها به 
هزينه جهادگــران در راه خدا محدود کرده اند. اما اين 
مصرف در فقه شــيعه از معناي وســيع تري برخوردار 
اســت. به عنوان مثال شيخ طوسی موارد مصرف زکات 
را اينگونه بر  می شــمرد:... فی سبيل اهلل شامل هزينه 
حج، پرداخت بدهی مرده و زنده و جميع راه هاي خير 
و مصالح را شــامل می شــود... و هزينه زوار و حجاج، 
ساختن مساجد و مشاهد، تعمير پل و مصالح ديگر نيز 
از موارد فی سبيل اهلل می باشد و بنابر نظر برخی ديگر 
از فقهاي اماميه، فی سبيل اهلل شامل همه راه هاي خير 
می شــود. چنين تعابيري، گوياي قرابت مفهوم منفعت 

عمومی با مفهوم فی سبيل اهلل است. 
- اندراج مفهوم منفعت عمومی در ساير مفاهيم )اهتمام 

به امور مسلمين، صدقه، انفاق، وقف، و...(
عالوه بر موارد مشــخص و نظام منِد مطرح شــده، در 
البالي ساير آموزه هاي دينی نيز می توان نشانه هائی از 
توجه به مفهوم منفعت عمومی را مشاهده کرد. به عنوان 
مثال در کتب روائی شيعه نظير کتاب شريف کافی )باب 
اهتمام به امور مســلمين و باب فضيلت صدقه(، وسائل 
الشــيعه )باب استحباب انفاق( می تواند توجه به منافع 
عمومی را نمايان سازد. همچنين در بيان انواع نهاد وقف 
می توان به وضوح، توجه به منافع عمومی را مشــاهده 
کرد؛ به طوری که دو نوع از ســه نوع انواع وقف، به طور 
مســتقيم با منافع عمومی ارتباط دارد. عالوه بر اينها، 
برخی نويسندگان، مواردي را به عنوان مصاديق اهتمام 

به منفعت عمومی در اسالم برشمرده اند:
- ســلب مالکيت خصوصی در مورد اشيائی که منفعت 
آن عمومی و فراگير می شود و انحصار بهره وري از آنها 

موجب ضرر و زيان عموم می گردد.
- شــکل گيري اموال عمومی در مواردي مانند مسيل 
هــا، رودخانه ها، جاده ها و معابــر عمومی که منفعت 

عمومی را در بر دارد.
- منفعت عمومی بيشتر يکی از ترجيحات يا مالک هاي 
اولويت دانسته می شود و لذا به عنوان مثال اگر مسجد 
در مســير معبر عمومی قرار گيرد به لحاظ اينکه منافع 
معبر، گسترده تر از منافع مسجد است، می توان مسجد 

را به خاطر معبر تخريب کرد. 
در نتيجه گيــری اينگونه آمده اســت: مفهوم منفعت 
عمومی عليرغم معناي ساده اي که از آن به ذهن متبادر 
می شــود، حداقل به دو گونه متفاوت مورد تعريف قرار 
گرفته اســت که از حاصل جمع ايــن تعاريف می توان 
آن را هــر آن چيزي که براي عموم جامعه ســودمند و 
حاوي ارزش اســت معنا کرد. اين مفهوم از ديرباز مورد 
توجه انديشمندان بوده اســت اما پس از تبيين دوباره 
آن توسط کســانی مانند جرمی بنتام و جان استوارت 
ميل، مورد اقبال دانشــمندان ســاير حوزه ها نيز قرار 
گرفت، تا آنجا که اســتاد واليــن آن را به عنوان مبناي 
توجيهی حقوق اداري قرار داد. از آنجا که مفهوم منفعت 
عمومی در تعريف خدمــات عمومی و کاالهاي عمومی 
قابل مشــاهده است، لذا شيوه هاي گوناگون ارائه آن بر 
مبناي شيوه هاي ارائه خدمات عمومی تبيين می گردد 
که در قوانين و مقررات داخلی نيز از تمامی اين شــيوه 
ها استفاده شده اســت. در خصوص رابطه بين منفعت 
خصوصی و منفعــت عمومی بيان گرديد که در کلمات 
نويسندگان، دو حالت قابل مالحظه است: تعارض منافع 
عمومی و منافع خصوصی و همبســتگی منافع عمومی 
و منافع خصوصی. در حالت اول برخی ســعی در برتري 
دادن منافع عمومی بــر منافع خصوصی دارند و برخی 
ديگر معتقدند توجه به منفعت خصوصی تک تک افراد، 
الجرم منفعت عمومی را در پی خواهد داشت. در نظريه 
همبســتگی منفعت عمومی و منفعت خصوصی، بنا بر 
اين گذاشــته شــده اســت که راه تامين منافع فردي، 
تاميــن منافع عمومی و راه تامين منافع عمومی، تامين 
منافع خصوصی افراد دانسته می شود. در بررسی فقهی 
پيرامون منفعت عمومی، از آنجا که ماخذ مســتقلی در 
مورد اين مفهوم در کتب فقهی مشــاهده نمی شــود 
ناگزير آن را در خالل ساير مفاهيم مشابه بايد جستجو 
کرد. در اين بررســی، حضور مفهوم منفعت عمومی در 

حســبه، مصلحت، فی ســبيل اهلل، وقف، انفاق، صدقه 
و... مطرح و مورد مطالعه قرار گرفته اســت. در بررسی 
حقوقــی پيرامون منفعت عمومــی، ضمن توجه به اين 
نکته که اساسا کارکرد اوليه و اصلی همه قوانين، تامين 
منافع عمومی جامعه است، عالوه بر جهت گيري تمامی 
قوانين به تامين منافع عمومی، به حضور نســبتا صريح 
اين مفهوم در قانون اساســی جمهوري اسالمی ايران و 
نيز قانون مدنی، قانون مجازات اسالمی و قانون مديريت 

خدمات کشوري مشاهده می شود. 

ارزیابی بخش های گزارش 
الف( عنوان

- آيا عنوان گزارش بيان گر اهميت موضوع آن اســت؟ 
بله

- آيــا محتــوای گزارش در راســتای بحث و بررســی 
پيرامون عنوان تهيه و ارائه شده است؟ خير

- آيا نام دســت اندرکاران تهيه و انتشــار گزارش بطور 
کامل شامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، محل کار و 
نشانی پست الکترونيک در گزارش قيد شده است؟ خير

الف( چکيده 
- آيــا چکيده دقيقا آينــه تمام نمای مطالعه اســت؟ 

گزارش فاقد چکيده است.
- اگر چکيده به تنهايی مورد بررســی قرار گيرد، آيا به 
اندازه کافی خالصه و چکيده کل مقاله اســت؟ گزارش 

فاقد چکيده است.
- آيا چکيده گزارش دارای بخش واژگان کليدی است؟ 

گزارش فاقد چکيده است.
ب( فهرست

- آيا گزارش دارای فهرســت اجمالی و تفصيلی است؟ 
گزارش دارای فهرست اجمالی است.

- آيــا جدول هــا، نمودارها و تصاوير دارای فهرســت 
جداگانه اند؟ خير

- آيا گزارش دارای فهرســت اعالم و اشخاص، مکان ها 
و... است؟ خير

پ( مقدمه 
- آيا مقدمه، توجيه منطقی از مطالعه و يا هدف از مقاله 
)بيانی از مشــکل موجود و بررسی متون( را شامل می 

شود؟ خير
- آيا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ خير

- آيــا از واژگان کليــدی و اصطالحــات مهم گزارش 
تعاريف مشخص ارائه شده است؟ خير

- آيا پيشــينه تاريخی بحث مورد نظر در منابع معتبر 
داخلی و خارجی در گزارش مطرح شده است؟ خير

ت( روش کار 
- آيا از روش های معتبر و قابل اعتماد اســتفاده شــده 

است؟ روش گزارش توصيفی و اقتباسی است.
- آيا روش های انتخاب شده توسط نويسندگان قادر به 

پاسخ به سواالت تحقيق می باشد؟ خير
- آيا روش های مورد استفاده به وضوح شرح داده شده 

اند؟ خير
- اگر يک مطالعه تحقيقاتی مشــابه توســط محققين 
ديگری انجام شــود، می تواند هميــن نتايج را در پی 

داشته باشد؟ خير
ث( يافته ها 

- آيا يافته ها به خوبی سازماندهی شده است؟ خير
- آيا نتايج به وضوح شرح داده شده است؟ خير

- آيا روش های آماری مناســب انتخاب شــده است؟ 
گزارش فاقد روش آماری است.

- راســتی آزمايی نتايج گــزارش از طريق کدام آزمون 
انجام شده است؟ گزارش فاقد روش آماری است.

- آيا نتايج گزارش از روايی و پايايی قابل قبول برخوردار 
است؟ گزارش فاقد روش آماری است.

ج( بحث 
- آيا نتايج مهم به اختصار بيان شده است؟ خير

- آيا نويسندگان مشخصا بيان کرده اند که فرضيه آنها 
در اين مطالعه ثابت شده يا نه؟ خير

- آيا يافته های اين مطالعه با مطالعات مشابه پيشين در 
اين زمينه مقايسه شده است؟ خير

- آيا محدوديت های مطالعه ذکر شده است؟ خير
- آيا برای انجام پژوهش های بعدی پيشــنهاداتی ارائه 

شده است؟ خير
چ( جدول ها، نمودارها و تصاوير

- آيا مدل مفهومی گزارش در قالب شــکل ارائه شــده 
است؟ خير

- آيا جدول ها، نمودارها و شکل ها ويژگی های کليدی 
مطالعه را نشان می دهند؟ گزارش فاقد جدول، نمودار 

و شکل است.
- آيا تصاوير، جدول ها و نمودارها شــفاف و قابل فهم 
هستند و دارای باالنويس و زيرنويس مناسب می باشند؟ 

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

- آيا پيوســت های گزارش حاوی اطالعات مفيد است؟ 
گزارش فاقد پيوست است.

- آيا پيوســت ها به کســب آگاهی بيشتر در مخاطبان 
کمک می کند؟ گزارش فاقد پيوست است.

- آيا پيوست ها حاوی فرم ها و اسناد مرتبط با گزارش 
است؟ گزارش فاقد پيوست است.

خ( منابع
- آيــا منابع کافی برای اهداف ايــن مطالعه در جامعه 

وجود دارد؟ بله
- آيا سبک نوشــتن منابع منطبق با دستورالعمل های 

علمی است؟ بله
- آيــا منابع مهــم و کليدی به روز بــوده اند و با دقت 

گزارش شده اند؟ خير
- شــيوه ارائه مســتندات و ارجاعات در گزارش چگونه 

است؟ بصورت پاورقی
- آيا گزارش منابعی برای مطالعه بيشتر مخاطبان ارائه 

کرده است؟ خير
- آيا گزارش از منابع بين بخشی و بين رشته ای داخلی 

و خارجی معتبر استفاده کرده است؟ خير

ارزیابی محتوایی گزارش 
الف( سامان مندی

- آيا گزارش يک کل ســامان مند را تشکيل می دهد؟ 
خير

- آيــا گزارش برای ســاماندهی محتوايــی خود مدل 
مفهومی ارائه کرده است؟ خير

- آيــا گزارش دارای فرضيه يا فرضيه هايی با ســواالت 
مشخص است؟ خير

- آيــا عناويــن موجود در گــزارش دارای انســجام و 
هماهنگی است؟ خير

- آيا بســط و توضيح مطالب در هــر پاراگراف، بخش، 
فصل و... در گزارش انجام شده است؟ خير

- آيــا در پايان هر فصل، بخش و... مؤلف به جمع بندی 
مطالب پرداخته است؟ خير

- آيا گــزارش دارای بخش نتيجه گيری يا جمع بندی 
نهايی است؟ بله

ب( نوآوری
- آيا محتوای گزارش دارای سطح خاصی از نوآوری در 

نظريه پردازی و انديشه ورزی است؟ خير
- آيا گزارش مدعی صورت بندی جديد از مبانی نظری 

قديمی است؟ خير
- آيا در گزارش توانايی های نوين فناورانه وجود دارد؟ 

خير
- آيا گزارش مدعی ارائــه محصوالت يا خدمات جديد 

است؟ خير
- آيا محتوای گــزارش دارای توانايی خاص در ايجاد يا 

گسترش گفتمان اجتماعی را دارد؟ خير
- آيــا خواندن اين گزارش تفکــر نقادانه را ترغيب می 

کند؟ خير
پ( اهميت

- آيا نســبت حجم مطالب به اهميت موضوع در گزارش 
کافی است؟ خير

- آيا چينش مطالب در گزارش بر اســاس درجه اهميت 
موضوعات و وزن محتوايی آنها انجام شده است؟ خير

- آيا در نگارش مطالب در گزارش به موضوعات اولويت 
دار توجه شده است؟ خير

ت( شيوايی، روشنی و قابل فهم بودن
- آيا متن گزارش روان و سليس است؟بله

- آيا در گزارش مطالب به روشنی توانسته اند موضوعات 
مرتبط با خود را مطرح کنند؟ خير

- آيا گزارش ساده و قابل فهم است؟ بله
ث( جامعيت

- آيا گزارش به لحــاظ موضوعی جامعيت دارد و وجوه 
مختلف موضوع را پوشش می دهد؟ خير

- آيا استفاده از تصاوير، نمودارها، جدول ها و... توانسته 
اســت به همه جانبه بودن گزارش کمک کند؟ گزارش 

فاقد تصوير، نمودار و جدول هاست.
- آيا مؤلف از ساختارها و کلمات رايج در متون علمی و 

نيز سبک نويسندگی استفاده کرده است؟ خير
- آيا گزارش از ويژگی های بينامتنی برخوردار اســت؟ 

خير
- آيا گزارش برای کمک بــه درک جامع، الگو يا مدلی 
خاص برای ســاده سازی روابط پديده مورد نظر با ساير 

پديده ها ارائه کرده است؟ خير
ج( اعتبار 

- آيــا گزارش مبتنی بــر پژوهش هــای روزآمد حوزه 
تخصصی مربوطه است؟ خير

- آيا شواهد، منابع و استدالل های موجود در گزارش از 
اعتبار علمی الزم و کافی برخوردار است؟ خير

- آيا اعتبار علمی گزارش از ســوی يافته های پژوهشی 
معتبر داخلی و خارجی تاييد می شود؟ خير

ارزیابی اجتماعی گزارش 
الف( مخاطبان و ذينفعان

- مخاطبان و ذينفعان اين گزارش چه کسانی هستند؟ 
اعضای شورای نگهبان 

- آيا انتشــار اين گــزارش مورد اســتقبال مخاطبان و 
ذينفعان قرار گرفته است؟ نامشخص

- آيا اين گزارش مخاطبان را به پژوهش بيشتر در رابطه 
با موضوع تخصصی ترغيب می کند؟ نامشخص

- آيــا گزارش حاضــر توانايی برطرف کــردن نيازهای 
مخاطبان و ذينفعان خود را دارد؟ نامشخص

ب( تاثيرگذاری اجتماعی
- آيــا گزارش در بحث پيرامون پديده مورد نظر خود از 

جامعه نگری قابل قبول برخوردار است؟ خير
- آيــا گزارش پيش نيازهــا و پيش فهم های ضروری و 
مورد نياز برای فهم خود را به مخاطبان ارائه کرده است؟ 

خير
- آيا گزارش برای علل و آثار مشــکالت متعدد موجود 

در زندگی مردم تحليل مناسبی ارائه کرده است؟ خير
- آيــا گزارش برای حل مشــکالت زندگی مردم دارای 
طرح اجرايی با پيشــنهادهای مشخص و مستدل است؟ 

خير
- آيا گزارش برای کارآمدی راهکارهای پيشنهادی خود 
برای حل مشــکالت زندگی مردم روش راستی آزمايی 

خاصی را پيشنهاد کرده است؟ خير
- آيا گزارش توانســته اســت اهداف اجتماعی از پيش 

تعيين شده خود را محقق سازد؟ خير
- آيا ناشــر مجموعه نظرات مخاطبــان و بازخوردهای 
مجامع علمی را پيرامون گزارش منتشر کرده است؟ خير

- آيا گزارش نسبت خود را با اسناد فرادست و فرودست 
کشور معين کرده است؟ خير

- آيا گزارش مطالبی پيرامون کارآمدی و عملکرد قوانين 
مرتبط با موضوع بحث خود را ارائه کرده است؟ خير

- آيا انتشــار اين گزارش بازتاب های رسانه ای گسترده 
در پی داشته است؟ خير

پ( نيازمحوری
- اين گــزارش چه نيازی )بنيادی، تخصصی، درســی، 
کمک درســی و عمومی( را تأمين خواهد کرد؟ نيازهای 

عمومی
- آيــا گزارش توانايی علمــی و عملی برای تفکيک نوع 
نيازهای مخاطبان )خالءها، کمبودها، تهديدها، آســيب 
ها، ضعف ها، فرصــت ها، قوت ها، ضرورت ها و اولويت 
ها( و برنامه ريزی و اجرای برنامه های متناســب با آن 
را )برنامه های ايجادی، جبرانی، پيشــگيرانه، مقابله ای، 
تقويتی، توانمندسازی، ارتقايی، تامينی و انتخابی( دارد؟ 

خير
- آيا توانايی هدف گذاری، راهبردگذاری، سياستگذاری 
و سازماندهی مرتبط با موضوع برای رفع سطوح گوناگون 

نيازهای مخاطبان در گزارش وجود دارد؟ خير
پ( رتبه ها و جوايز

- آيا گزارش دارای رتبه و جوايز ملی و بين المللی است؟ 
خير

- آيا گزارش دارای ارجاعات داخلی و خارجی از ســوی 
منابع علمی معتبر است؟ خير

ت( تقدير و تشکر
- آيا در گزارش از شخصيت های حقيقی و حقوقی موثر 
در کار )اعم از امور علمی و فنی و...( سپاســگزاری شده 

است؟ خير
- آيــا گزارش در مجامع علمی داخلــی و خارجی مورد 

تقدير قرار گرفته است؟ خير

ارزیابی های شکلی گزارش 
- آيا تعداد کلمات و صفحات گــزارش برای بيان کامل 

موضوع گزارش کافی است؟ خير
- آيا عنوان گذاری اصلی و فرعی در گزارش به درســتی 

انجام شده است؟ خير
- آيا نوع صفحه آرايی )نوع و اندازه خط، فاصله خطوط، 
حاشيه ها، سرصفحه و پاورقی و...( گزارش مناسب است؟ 

خير
- آيا آيين نگارش واژگان و جمالت بر اساس زبان فارسی 

معيار در تدوين گزارش رعايت شده است؟ خير
- آيا در گزارش برای واژگان و اصطالحات علمی بيگانه، 

معادل سازی مناسب انجام شده است؟ خير
- آيا نشانه گذاری در گزارش )مانند ويرگول، نقطه، خط 
تيره، ويرگول نقطه و پرانتز و...( به درســتی انجام شده 

است؟ خير
ب( ويراستاری علمی 

- آيا گزارش دارای ناظر يا ويراستار تخصصی است؟ بله
- آيا ناظر يا ويراستار تخصصی به وظايف خود عمل کرده 

است؟ خير
- آيا گزارش از زمان انتشار چاپ اول تاکنون بروزرسانی 

شده است؟ خير
- آيا محتوای گزارش نياز به حذف مطالب دارد؟ بله

- آيــا محتوای گزارش نياز به اضافه کردن مطالب دارد؟ 
بله

- آيا گزارش حاضر نياز به ويراستاری ادبی دارد؟بله
ج( ويژگی های خاص

- آيا گــزارش دارای ويژگی های خاص مانند کادر های 
خالصه پيام، سخنان بزرگان، تاريخچه و... است؟ خير

- آيا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟ بله

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

مصلحت عمومی عبارت است از هر پدیده 
یــا فعلی کــه داراي خیر عام باشــد. در فقه 
ایــن مفهــوم داراي ضابطــه هــاي  شــیعه، 
دیگــري نیــز گردیــده و اینگونــه تعریــف می 
شود: سودمندي معقول و اجتناب ناپذیري 
کــه ضــرورت تامین آن از بیان شــرع معلوم 
گردیــده و از نظــر عقــل، رعایــت آن الــزام 
آور باشــد. با توجه به این تلقی و تعریف، 
از  یکــی  معتقدنــد  نویســندگان  برخــی 
مصادیق آشــکارِ مصلحــت، منافع عمومی 
اســت. و لــذا از آنجا کــه مصلحت، یکی از 
مجاري صدور احکام ثانویه است و منفعت 
از مصادیــق مصلحــت  یکــی  نیــز  عمومــی 

دانسته شده است.
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