
اش�اره: پژوهش�کده ش�ورای نگهبان، ب�ازوی تحقیقاتی 
ش�ورای نگهبان در انجام وظایفی است که قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران بر عهده این شورا قرار داده است. 
گزارش های پژوهشی یکی از مجموعه آثار علمی منتشر 
ش�ده از سوی این پژوهشکده اس�ت که توسط گروه های 
علمی پژوهشی ش�اغل در آن انجام ش�ده است. گزارش 
های پژوهش�ی معموال ب�ه مفاهیم پایه مرتب�ط با وظایف 
ش�ورای نگهبان می پردازد. »چالش قان�ون« ضمن اعالم 
آمادگ�ی برای انعکاس متن جوابیه پژوهش�کده ش�ورای 
نگهبان، پیشاپیش از حس�ن توجه و پیشنهادات سازنده 
اندیش�مندان و نخبگان سپاسگزاری می کند. این نوشتار 
به معرفی، نقد و بررس�ی گزارش پژوهشی مبانی تحلیلی 
نظام جمهوری اسالمی ایران: تحلیل مبانی اصل دوم قانون 
اساسی می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی 

می گذرد:

اصل دوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 
جمهوري اسالمي، نظامي است بر پايه ايمان به:

1- خداي يكتا )الاله اال اهلل( و اختصاص حاكميت و تشريع به او 
و لزوم تسليم در برابر امر او؛

2- وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين؛
3- معاد و نقش س��ازنده آن در س��ير تكاملي انس��ان به سوي 

خدا؛
4- عدل خدا در خلقت و تشريع؛

5- امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقالب 
اسالم؛

6- كرامت و ارزش واالي انس��ان و آزادي توأم با مسئووليت او 
در برابر خدا؛

كه از راه:
الف- اجتهاد مس��تمر فقهاي جامع الشرايط بر اساس كتاب و 

سنت معصومين سالم اهلل عليهم اجمعين؛
ب- اس��تفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تالش 

در پيشبرد آنها؛
ج � نفي هر گونه ستمگري و ستم كشي و سلطه گري و سلطه 

پذيري؛
قس��ط و عدل و اس��تقالل سياس��ي و اقتصادي و اجتماعي و 

فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين مي كند.
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قيمت: نامشخص
در مقدمه گزارش اينگونه آمده اس��ت: بعد از اش��اره به استقرار 
نظام جمهوري اسالمي ايران به واسطه انقالب مردمي با رهبري 
ام��ام خميني )ره( و رفراندوم 98/1 درصدي در اصل اول، اصل 
دوم ب��ه اركان، اه��داف و راه هاي تحقق اهداف نظام جمهوري 

اسالمي ايران اختصاص داده شده است. 
بخش اول( اركان و پايه هاي نظام جمهوري اسالمي ايران

گفت��ار اول( توحيد و اختصاص حاكميت، تش��ريع و اطاعت به 
خدا

اولين و اساس��ي ترين آموزه دين توحيد و يكتا پرس��تي است 
كه بازگش��ت همه تعاليم و فروعات نيز به آن اس��ت. از اين رو 
قانونگذار اساسي نيز آن را به عنوان اولين ركن نظام جمهوري 
اسالمي ايران به عنوان نظامي مبتني بر آموزه هاي دين اسالم 

عنوان كرده است.
مبحث اول( توحيد در متون ديني

مبحث دوم( آثار حقوقي اختصاص حاكميت، تشريع و اطاعت 

به خدا
بند اول( مراتب شرك با توجه به رويكرد قانون اساسي به مقوله 

توحيد
بند دوم( وجوب فقهي اعتقاد به توحيد

بند سوم( آثار اعتقاد به ربوبيت تشريعي در قانون اساسي
بند چهارم( مغايرت انديش��ه هاي سكوالريس��تي با نگاه قانون 

اساسي به مقوله توحيد
گفتار دوم( وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين

وحي دومين عنواني است كه قانونگذار اساسي با اين استدالل 
كه هر نظام حقوقي مباني ايدئولوژيك خود را كه زيربناي قوانين 

است در اصول اوليه خود ذكر مي كند ذكر كرده است.
مبحث اول( وحي در متون ديني

مبحث دوم( وحي تنها مبناي قانونگذاري در نظام اسالمي
بن��د اول( تمايز قانونگذاري بر پاي��ه وحي و قانونگذاري بر پايه 

پوزيتويسم
بن��د دوم( تواناي��ي وحي در پاس��خگويي به نيازه��اي مادي و 

دنيوي
مبحث سوم( آثار حقوقي نگاه قانون اساسي به مقوله وحي

بند اول( شكل گيري حاكميت قانون حقيقي
بند دوم( تصويب قوانين مطلوب و مبتني بر مصالح واقعي

بند سوم( تأمين الگوي همياري مبتني بر قانون الهي
گفتار س��وم( معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به 

سوي خدا
يكي از آموزه هايي كه در رش��د بش��ر نقش اساس��ي دارد و در 
ادبيات ديني بر آن تأكيد ش��ده اس��ت، توجه دادن انس��ان ها 
به معاد و حيات اخروي اس��ت كه ش��ريعت هاي الهي آن را به 

پيروانشان تذكر مي داده اند. 
مبحث اول( معاد در متون ديني

مبحث دوم( آثار حقوقي رويكرد قانون اساسي به مقوله معاد
بند اول( لزوم توجه به ابعاد معنوي در قانونگذاري و حكمراني
بند دوم( ضرورت بهره گيري از منابع وحياني در قانونگذاري

گفتار چهارم( عدل خدا در خلقت و تشريع
عدل از آرمان هاي هميش��گي بشر بوده اس��ت، بر اين اساس 
ش��ريعت هاي الهي به اين موضوع توجهي خاص داشته اند. به 
ش��هادت قرآن كريم رسالت همه انبيا برقراري عدل و قسط به 
كمك خود مردم بوده است. تفاوتي كه ميان دعوت انبيا به اقامه 
عدل و رهبران غيرالهي وجود داش��ته، اين اس��ت كه ايشان در 
عم��ل و در صحنه پيكار نيز در كنار مظلومين عليه بي عدالتي 
و سردمداران آن كه به تعبير قرآن كريم مترفين بودند؛ مبارزه 

مي كردند. 
مبحث اول( عدل در متون اسالمي

بند اول( تعريف عدل
بند دوم( بركات عدل

بند سوم( عدل در آيات قرآن
بند چهارم( عدالت به مثابه قاعده فقهي

مبحث دوم( نگاه قانون اساسي به مقوله عدل
گفتار پنجم( امامت و رهبري مس��تمر و نقش اساس��ي آن در 

تداوم انقالب اسالم
امامت در ميان فرق اس��المي از جايگاه مهمي برخودار است تا 
جايي كه يكي از مقوله هاي مهم در تمايز فرق اسالمي خصوصاً 
ش��يعيان از يكديگر به تفاوت ايش��ان در نگاه به مسأله امامت 

برمي گردد. 
مبحث اول( امامت در متون اسالمي

مبحث دوم( امامت و رهبري در قانون اساسي جمهوري اسالمي 
ايران

بند اول( مفهوم امامت و رهبري
بند دوم( جنبه هاي بحث از موضوع امامت

مبحث سوم( جمع بندي
مفهوم امامت با رويكردي حكومتي در بند پنجم اصل دوم مطرح 
شده است و از اين رو ساختار جمهوري اسالمي بر مبناي نظام 
امت و امامت پايه ريزي شده است. توجه به اين نكته از اين نظر 
اهميت دارد كه بدانيم در متغيرات نظام اسالمي نبايد به گونه 
اي عمل ش��ود كه ساختار نظام امت و امامت تحت الشعاع قرار 
گيرد و اين الگو عالوه بر اجراي همه جانبه در كشور ايران بايد به 

نحو هم زمان در عرصه جهاني نيز ترويج و تبليغ شود.
گفت��ار شش��م( كرام��ت و ارزش واالي انس��ان و آزادي توأم با 

مسئووليت او در برابر خدا
كرامت انساني از موضوعات اساسي و مهم و در عين حال چالش 
برانگيز در حقوق اسالم و حقوق بشر مدرن است. چرا كه از يك 
سو در معارف اسالمي از عدم تبعيض ميان انسان ها سخن گفته 
شده است و از سوي ديگر برخي انسان ها از حقوق متفاوتي با 

ديگران برخورداند. 
مبحث اول( مفهوم كرامت

مبحث دوم( كرامت انسان از منظر اسالم
بند اول( كرامت ذاتي

بند سوم( كرامت اكتسابي
بند چهارم( كرامت؛ منشأ حق يا منشأ تكليف؟

مبحث دوم( كرامت انسان از منظر قانون اساسي
بخش دوم( اهداف و آرمان هاي نظام جمهوري اسالمي

گفت��ار اول( قس��ط و عدل سياس��ي، اقتص��ادي، اجتماعي و 
فرهنگي

مبحث اول( مفهوم قسط و عدل

مبحث دوم( انواع قسط و عدل
بند اول( قسط و عدل اقتصادي
بند دوم( قسط و عدل سياسي

بند سوم( قسط و عدل فرهنگي
گفتار دوم( استقالل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

مبحث اول( مفهوم استقالل
مبحث دوم( اهميت استقالل

بند اول( ابعاد استقالل
الف( استقالل سياسي
ب( استقالل اقتصادي

ج( استقالل فرهنگي و اجتماعي
مبحث سوم( ادله فقهي الزامي بودن استقالل

بند اول( ادله استقالل دولت اسالمي
الف( وجوب حفظ نظام اسالمي و دفاع از آن

ب( ضرورت حفظ ثغور اسالمي
بند دوم( ادله استقالل امت اسالمي
الف( قاعده نفي سبيل/ نفي سلطه

ب( س��يره پيامبر اكرم صلي اهلل عليه و آله و س��لم در تشكيل 
حكومت در مدينه

ج( تبري
بند سوم( داليل مشترك

ال��ف( حرمت فتنه به معن��اي چنددس��تگي در درون جامعه 
اسالمي

ب( وجوب حفظ عزت اسالم و مسلمين
بخش سوم( راه هاي تحقق اهداف جمهوري اسالمي ايران

گفتار اول( اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط بر اساس كتاب 
و سنت معصومين عليهم السالم

مبحث اول( مفهوم اجتهاد مستمر
مبحث دوم( اجتهاد معيار در نظام اسالمي

مبحث س��وم( علت عدم ذكر سنت رسول اهلل صلي اهلل عليه و 
آله و سلم

گفتار دوم( استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و 
تالش در پيشبرد آنها

مبحث اول( مفهوم پيشرفت جامعه اسالمي
مبحث دوم( ادله لزوم پيشرفت جامعه اسالمي

بند اول( قرآن كريم
الف( ترغيب مؤمنين به بهره گيري از مواهب طبيعي

ب( س��يره پيش��وايان ديني در به��ره مندي از فن��اوري هاي 
پيشرفته

ج( خطاب امت نمونه در مورد امت اسالم
بند دوم( سيره پيامبر و ائمه معصومين عليهم السالم

مبحث سوم( اصل تقدم پيشرفت معنوي بر پيشرفت مادي
مبحث چهارم( شاخصه هاي پيشرفت

گفتار سوم( نفي هرگونه ستمگري و ستم كشي و سلطه گري 
و سلطه پذيري

گفتار چهارم( جمع بندي
در جمع بندي اين بحث مي توان گفت كه در ساختار توسعه در 
اسالم، ايمان به عنوان زيربنا و علم و تجارت به عنوان ابزارهاي 
آن خواهد بود. قانون اساسي به دنبال پايه ريزي نظامي پيشرفته 
و توس��عه يافته است كه از همه علوم و فنون روز بهره بگيرد و 
در مس��ير توس��عه خود همواره از اجتهاد مستمر فقهاي جامع 
الش��رايط بهره برده و به اصطالح توس��عه جامعه را بر پايه دين 
و فقاهت ق��رار دهد؛ چرا كه اصول دين خاتم به كمك اجتهاد 
مستمر است كه ضمانت اجرايي در عصر جديد و اقتضائات زمان 

و مكان پيدا مي كند. 
ارزیابی بخش های گزارش 

الف( عنوان
- عنوان گزارش تا چه اندازه بيان گر محتوی و اهميت موضوع 
آن اس��ت؟ عنوان گزارش بس��يار فراتر از برنامه پژوهشی انجام 
شده در گزارش اس��ت. عنوان »مبانی تحليلی نظام جمهوری 
اس��المی ايران: تحليل مبانی اصل دوم قانون اساسی« به لحاظ 
منطقی ايجاب می كند كه پژوهشكده شورای نگهبان يا نگارنده 
محترم پيرامون مبانی، تحليل، نظام، جمهوری اسالمی و ايران، 

تعريف مورد نظر خود را ارائه كند.
- آيا نام دس��ت اندركاران تهيه و انتش��ار گ��زارش بطور كامل 
شامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، محل كار و نشانی پست 

الكترونيك در گزارش قيد شده است؟ خير
الف( چكيده 

- آيا چكيده دقيقا آينه تمام نمای مطالعه اس��ت؟ گزارش فاقد 
چكيده است.

- اگر چكيده به تنهايی مورد بررسی قرار گيرد، آيا به اندازه كافی 
خالصه و چكيده كل مقاله است؟ گزارش فاقد چكيده است.

ب( فهرست
- آيا گزارش دارای فهرس��ت اجمالی و تفصيلی است؟ گزارش 

دارای فهرست اجمالی است.
- آي��ا جداول، نمودارها و تصاوير دارای فهرس��ت جداگانه اند؟ 

خير
پ( مقدمه 

- آيا مقدمه، توجيه منطقی از مطالعه و يا هدف از مقاله )بيانی 
از مش��كل موجود و بررس��ی متون( را ش��امل می شود؟ خير. 
مقدمه در واقع واگويه فهرس��ت خالصه ش��ده گزارش بصورت 

جمله است.

- آيا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ خير
ت( روش كار 

- آيا از روش های معتبر و قابل اعتماد استفاده شده است؟ روش 
گزارش، توصيفی و اقتباسی است.

- آيا روش های انتخاب شده توسط نويسندگان قادر به پاسخ به 
سواالت تحقيق می باشد؟ گزارش فاقد سواالت تحقيق بصورت 

مشخص است.
- آيا روش های مورد استفاده به وضوح شرح داده شده اند؟ در 

باره روش شناسی گزارش توضيحی ارائه نشده است.
- اگر يك مطالعه تحقيقاتی مشابه توسط محققين ديگری انجام 

شود، می تواند همين نتايج را در پی داشته باشد؟ خير
ث( يافته ها 

- آيا اين بخش به خوبی س��ازماندهی ش��ده اس��ت؟ يافته ها 
بصورت اقتباسی از منابع ذكر شده اند.

- آيا نتايج به وضوح شرح داده شده است؟ گزارش به توصيف و 
توضيح موضوعات مورد عالقه خود پرداخته است.

- آيا روش های آماری مناسب انتخاب شده است؟ خير
ج( بحث 

- آيا نتايج مهم به اختصار بيان شده است؟ تقريبا
- آيا نويسندگان مشخصا بيان كرده اند كه فرضيه آنها در اين 

مطالعه ثابت شده يا نه؟ خير
- آيا يافته های اين مطالعه با مطالعات مش��ابه پيشين در اين 

زمينه مقايسه شده است؟ خير
- آيا محدوديت های مطالعه ذكر شده است؟ خير

چ( جداول، نمودارها و تصاوير
- آيا جداول و نمودارها ويژگی های كليدی مطالعه را نشان می 

دهند؟ گزارش فاقد هر گونه جدول و نمودار است.
- آيا ش��كل ها و نمودارها ش��فاف و قابل فهم هستند و دارای 
باالنويس و زيرنويس مناسب می باشند؟ گزارش فاقد هر گونه 

جدول و نمودار است.
ح( تقدير و تشكر

- آيا در گزارش از شخصيت های حقيقی و حقوقی موثر در كار 
سپاسگزاری شده است؟ خير

خ( پيوست ها
- آيا پيوس��ت های گ��زارش حاوی اطالعات توصيفی اس��ت؟ 

گزارش فاقد هر گونه پيوست است.
ارزیابی محتوایی گزارش 

الف( سامان مندی
- گزارش چه اندازه يك كل سامان مند را تشكيل می دهد؟ با 
توجه به عنوان گزارش و امر خطير ش��رح اصول قانون اساسی، 
تسلط ديدگاه جزءنگر در گزارش، نتوانسته و نمی تواند از اصل 
دوم به عنوان يك كل س��امان مند تحليلی جامع ارائه كند. در 
صورت ارائه مطالب مهم پيرامون مبانی، تحليل، نظام، جمهوری 
اسالمی و ايران، به عنوان پديده های پويای اجتماعی، قطعا نوع 
ديدگاه به اصول قانون اساس��ی حتی در حوزه فقه نيز با جامع 
نگری در انديش��ه و عمل همراه خواهد ب��ود. عدم توجه كافی 
و روش��مند به مفاهيم پايه ای مبانی، تحليل، نظام، جمهوری 
اس��المی و ايران است كه قس��ط و عدل و استقالل سياسي و 
اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي آنطور كه پس 
از چهار دهه از پيروزی انقالب اسالمی مورد انتظار است فراهم 
تأمين نش��ده است. نظر به اينكه اين گزارش پژوهشی در سال 
1393 و تقريبا 35 سال پس از تصويب قانون اساسی جمهوری 
اس��المی ايران تدوين شده اس��ت، نگارنده محترم پيرامون به 
ميزان اجرای اين اصل از قانون اساس��ی )به عنوان حقوق حقه 
مردم ش��امل قس��ط و عدل و استقالل سياس��ي و اقتصادي و 
اجتماعي و فرهنگي و همبس��تگي ملي(، هيچ اشاره ای نكرده 

است و ريشه های كاستی های آن را واكاوی نكرده است.
- انسجام و هماهنگی عناوين موجود در گزارش چگونه است؟ 
عناوين موج��ود در گزارش دارای طبقه بن��دی بخش، گفتار، 
مبحث و بند اس��ت كه تفكر جزءنگر حاكم بر گزارش، مفاهيم 
مورد نظر خود را در قالب آنها ارائه كرده اس��ت. استفاده از اين 
دس��ت روش های طبقه بندی به معنای انس��جام و هماهنگی 

عناوين با هم نيست.
- نحوه بسط و توضيح مطالب در هر پاراگراف، بخش، فصل و ... 

در گزارش چگونه است؟ بصورت محدود انجام شده است.
- آيا در پايان هر فصل، بخش و ... مؤلف به جمع بندی مطالب 
پرداخته است؟ بصورت پراكنده در پايان برخی از بخش ها انجام 

شده است.
ب( نوآوری

- محتوای گزارش پيشنهادی چه اندازه نوآورانه است؟ گزارش 
دارای نوآوری در شكل و محتوا نيست.

- خواندن اين گ��زارش تا چه اندازه تفكر نقادانه را ترغيب می 
كن��د؟ در مواردی خاص ابهام برانگيز اس��ت كه تفكر نقادانه را 

برای رفع ابهام تحريك می كند.
پ( اهميت

- اين گزارش چه نيازی ) نيازهای بنيادی، تخصصی، درس��ی، 
كمك درس��ی و عمومی( را تأمين خواهد كرد؟ عنوان گزارش 
پژوهش��ی متناس��ب با نيازهای بنيادی و تخصص��ی مورد نياز 
تنديشمندان و نخبگان جامعه است لكن با جزءنگری در روش 
پردازش موضوع نتوانسته است به شرح و توضيح اصلی از اصول 

قانون اساسی بپردازد.
- نس��بت حجم مطالب به اهميت موض��وع در گزارش چگونه 

اس��ت؟ مطالب ارائه شده برای سطح جزءنگر كافی به نظر می 
رسد.

ت( شيوايی، روشنی و قابل فهم بودن
- متن گزارش تا چه اندازه روان و سليس است؟ در سطح متن 

جزءنگر روان و سليس است.
- س��ادگی و قابل فهم بودن گزارش چگونه است؟ قابل فهم در 

سطح جزءنگر است.
ث( جامعيت

- گزارش به لحاظ موضوعی تا چه اندازه جامعيت دارد و وجوه 
مختل��ف موضوع را پوش��ش م��ی دهد؟ گ��زارش از نظر روش 
پژوهش دارای جامعيت نيس��ت و بر حسب عنوان پژوهش به 

بررسی جامع نگر نپرداخته است.
- تا چه اندازه استفاده از تصاوير، نمودارها، چارت ها و ... توانسته 
است به فهم گزارش كمك كند؟ گزارش فاقد تصوير، نمودار و 

چارت است.
- استفاده مؤلف از ساختارها و كلمات رايج در متون علمی و نيز 
سبك نويسنده چگونه است؟ در سطح پژوهش های جزءنگر از 

واژگان رايج استفاده شده است.
ج( اعتبار 

- اعتبار علمی گزارش را چگونه ارزيابی می كنيد؟ اعتبار علمی 
اين گزارش در س��طح ضعيف ارزشيابی می ش��ود. اين دست 
گزارش ها طی چهار دهه گذشته نتوانسته است كارآمدی الزم 
برای اسناد فرودست اداره امور كشور بوجود آورد. شاهد اين ادعا 
تداوم و تشديد مشكالت متعدد است كه زندگی را بيش از پيش 

مردم بر مردم شريف ايران اسالمی دشوار نموده است.
- اين گ��زارش تا چه اندازه مبتنی بر پژوه��ش های آن حوزه 
تخصصی اس��ت؟ روش تحقيق اين گ��زارش مبتنی بر ادبيات 
توصيفی رايج است كه نمی تواند پديده های چندوجهی و سيال 

اجتماعی را جز در موارد اندك مورد مالحظه قرار دهد.
ارزیابی اجتماعی گزارش 

الف( مخاطبان و ذينفعان
- به نظر ش��ما مخاطبان و ذينفعان اين گزارش چه كس��انی 
خواهند بود؟ از نظر جايگاه پژوهش��كده ش��ورای نگهبان می 
بايست اين گزارش های پژوهشی ويژه نخبگان و انديشمندان 

تهيه شود.
- به نظر ش��ما انتشار اين گزارش تا چه اندازه مورد استقبال 
مخاطبان و ذينفعان قرار گرفته اس��ت؟ با توجه به س��طح نه 
چندان باالی محتوای گزارش در تحليل مبانی نظام جمهوری 
اسالمی ايران به نظر نمی رسد كه مورد استقبال انديشمندان 
و نخبگان قرار گرفته باشدو البته ارائه گزارش مربوط به ميزان 
ارجاع مقاالت داخلی و خارجی به اين گزارش پژوهشی خاص 

می تواند بيانگر ميزان استقبال مخاطبان باشد.
- اين گزارش تا چه اندازه مخاطبان را به پژوهش بيش��تر در 
رابطه با موضوع تخصصی ترغيب می كند؟ در گزارش دريافت 
جديد و كنكاش نوينی پيرامون قانون اساسی وجود ندارد كه 

جلوه گاه جديد برای تفكر باشد.
- آي��ا گزارش حاضر توانايی برطرف كردن نيازهای مخاطبان 
و ذينفعان خود را دارد؟ نيازهای سطح جريی را بر طرف می 
كن��د اما در تبيين نيازهای س��طح نظام من��دی اجتماعی از 

توانايی الزم برخوردار نيست.
ب( تاثيرگذاری اجتماعی

- آيا گزارش در بحث پيرامون پديده مورد نظر خود از جامع 
نگری و جامعه نگری قابل قبول برخوردار است؟ خير

- آي��ا گزارش پيش نيازه��ا و پيش فهم های ضروری و مورد 
نياز برای فهم خود را به مخاطبان ارائه كرده است؟ خير

ارزیابی های شکلی گزارش 
الف( ويراستاری فنی 

- تع��داد كلمات و صفحات گ��زارش برای بيان كامل موضوع 
گزارش كافی است؟ در سطح جزءنگر كافی است.

- آيا عنوان گذاری اصلی و فرعی در گزارش به درستی انجام 
شده است؟ عنوان گذاری اصلی گزارش با محتوای آن فاصله 
بس��ياری دارد. سلسله مراتب عنوان های اصلی و فرعی صرفا 
دارای ارزش طبق��ه بندی صوری محتوای گزارش و نه دارای 

انسجام درونی است.
- آي��ا نوع صفحه آرايی ) نوع و ان��دازه خط، فاصله خطوط، 
حاشيه ها، س��رصفحه و پاورقی و ...( گزارش مناسب است؟ 

بله
- آيا نش��انه گذاری در گزارش )مانن��د ويرگول، نقطه، خط 
تيره، ويرگول نقطه و پرانتز و ...( به درستی انجام شده است؟ 

بله
ب( ويراستاری علمی 

- آي��ا گ��زارش دارای ناظ��ر يا ويراس��تار تخصصی اس��ت؟ 
ويراس��تاری تخصصی گ��زارش در هدايت محتوا بر اس��اس 

عنوان اصلی پژوهش دارای كاستی های اساسی است.
- آيا محتوای گزارش نياز به حذف مطالب دارد؟ بله

- آيا محتوای گزارش نياز به اضافه كردن مطالب دارد؟ بله
- آيا گزارش حاضر نياز به ويراستاری ادبی دارد؟ بله در چند 
مورد نيازمند اصالح اغالط نگارشی و ويرايش واژگان است.

ج( ويژگی های خاص
- آيا گزارش دارای ويژگی های خاص مانند كادرهای خالصه 

پيام، سخنان بزرگان، تاريخچه و... است؟ خير
- آيا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟ بله تيتر:

 سه شنبه  26 فروردین 1399  شماره 5278 

اذان ظهر: 13:05 اذان مغرب: 19:56 اذان صبح فردا: 5:03  طلوع آفتاب فردا: 6:31
اوقات شرعی به افق تهران
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چالشقانون

امام کاظم )ع(: بهترين چيزی كه بنده بعد از شناخت خدا به وسيله آن 
به درگاه الهی تقرب پيدا می كند، نماز است.

بایسته های تفسیر 
نظام مند از جمهوری 

اسالمی ایران

»چالش قانون« گزارشهای پژوهشی 
پژوهشکده شورای نگهبان را معرفی، نقد و 

بررسی )9( میکند: 

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

سالمت را به ایران می رسانیم
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