
گزارش

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

معرفی گزارش 
شناسنامه گزارش

عنوان گزارش: آشنایی با شاخص های دولت سنتی
شماره مسلسل: 14623

کد موضوعی: 330
تهیه و تدوین: حسن صالح نژاد

ناظر علمی: سیدیونس ادیانی
متقاضي: ریاست مرکز

سرویراستار : حسین صدری نیا 
تاریخ انتشار: 1394/10/22

معاونت: نامشخص
دفت�ر: مطالع�ات بنیادی�ن حکومتی )گ�روه بنیادین 

حکومتی(
شمارگان: نامشخص

تعداد صفحات: 51 صفحه
ناشر: پژوهشکده شورای نگهبان

قیمت: نامشخص
در چکی��ده گ��زارش اینگونه آمده اس��ت: ه��دف اصلی این 
گزارش بررسی و مطالعه دولت سنتی و تعیین شاخص های 
دولت یا دولت های س��نتی در جامعه سیاسی است. مطالعه 
دولت از چنان اهمیتی برخوردار اس��ت که س��خن گفتن از 
تدوین رشته ای با عنوان مطالعات دولت را معقول و منطقی 
می کند. دولت بزرگترین نهاد، س��ازمان، بازیگر و مهم ترین 
رکن نظام سیاس��ی یک جامعه محس��وب می شود و از نظر 
عملی مشکل بتوان زندگی جمعی را بدون دولت تصور کرد. 
زی��را وجود دولت نه تنها مبین مجموعه ای از نهادهاس��ت، 
بلکه حاکی از نگرش ها و ش��یوه های اعمال و رفتاری است 
که منحصراً مدنیت خوانده شده و به حق جزئی از تمدن به 
شمار می آید. در هر دوره ای اندیشمندان سرچشمه پیدایش 

دولت را در یک چیز دانسته اند. 
در مقدم��ه گ��زارش اینگونه آمده اس��ت: دول��ت بزرگترین 
س��ازمان و مهم ترین رکن نظام سیاس��ی یک جامعه است. 
سرآغاز دولت با پیچیدگی هایی همراه است که به دقت باید 
در مورد آنها اندیشیده ش��ود. این اندیشیدن در چند بخش 

صورت می گیرد:
اول � از نظ��ر عملی مش��کل بتوان زندگ��ی جمعی را بدون 
دولت تصور ک��رد. وجود دولت نه تنه��ا بیانگر مجموعه ای 
از نهادهاس��ت، بلکه حاکی از وجود نگرش ها و ش��یوه های 
اَعم��ال و رفتاری اس��ت که منحصراً مدنیت خوانده ش��ده و 
ب��ه حق جزئی از تمدن به ش��مار می آین��د. البته برخی که 
از مواض��ع فکری گوناگون نس��بت به ض��رورت وجود دولت 
ش��ک و تردید کرده اند، اندیشه هایی درخصوص جامعه بی 
دولت عرضه داشته اند، لکن در سطوح امور روزمره، دولت به 
صورت ظریفی در قس��مت عمده زندگی ما نفوذ و رخنه می 
کند. به عبارتی زندگی انس��ان در درون چارچوب دولت آغاز 

و پایان می یابد.
دوم � دولت نه نهادی منفعل و بی طرف است که بتوان آن را 
نادیده گرفت و نه حاصل تصادف صرف و س��اده است. دولت 
خصوصیات سنتی دارد که به تدریج در طی زمان رشد کرده 
اند. با این حال فهم کامل شکل و ساخت دولت عمدتاً نیازمند 
درک نظریه های فلس��فی، حقوقی و سیاسی مندرج در آن 
خصوصیات است. گاه این نظریه پردازی معطوف به گذشته 
اس��ت. به ای��ن معنا که در پی مفاهیم ماهیت س��اختارهای 
موجود پس از پیدایش آنها بر می آید، اما در موارد دیگر خود 

نظریه موجب پیدایش نهادهای خاصی شده است. 
سوم � پیچیدگی و ابهام قابل مالحظه ای در پیرامون اندیشه 
دول��ت و به ویژه در ارتباط آن با مفاهیم دیگر مانند جامعه، 
جماعت، ملت، حکومت، س��لطنت، حاکمیت و جز آن وجود 
دارد. اغلب این مفاهیم با مفهوم دولت خلط می شوند و این 
خلط نتیجه عدم توجه به کاربردهای گوناگون مفاهیم مذکور 

در حوزه های نظری مختلف است.
چه��ارم � یک��ی از وجوه ابهام انگیز نظریه پردازی سیاس��ی 
در دوران اخی��ر تأمل در ب��اره مفاهیمی چون قانون، حقوق 
و تعهدات است. بنابراین به نظر می رسد که آشنایی با نظریه 
های دولت مقدمه الزمی برای مطالعه چنان مفاهیمی باشد. 
ب��ا این حال تا اواخر قرن ن��وزده بجز مطالعات نقادانه برخی 
نظریه پردازان حوزه اجتماعی پژوهش چندانی در باره دولت 

انجام نشده است..
در فص��ل اول گ��زارش با عنوان دولت س��نتی و زمینه های 

ش��کل گیری آن اینگونه آمده اس��ت: قبل از ش��کل گیری 
دولت های مدرن، سازمان سیاسی جوامع شکل های دیگری 
داش��ت که با اندکی مس��امحه زیر عنوان دولت های سنتی 
جای می گرفتند. دولت های س��نتی ش��کل های گوناگونی 
مانند دولت ش��هرها، نظ��ام های فئودال��ی، امپراتوری های 
پاتریمونی��ال، امپرات��وری ه��ای ک��وچ رو و امپراتوری های 
بروکراتیک و متمرکز داشتند. اولین دولت های سنتی عموماً 
به ص��ورت مطلقه ظهور یافتند و ترتیبات نهادی جدیدی را 
برای سازمان سیاسی جامعه فراهم کردند. برخی ادعا کردند 
که دولت مدرن به نوعی دولت مطلقه است. در زمینه مطلقه 
ب��ودن دولت های مدرن آرای متفاوتی وج��ود دارد، افرادی 
چون پوگی، نمود اولیه دولت مدرن را در قالب دولت مطلقه 
م��ی دانند و افرادی چون گیدن��ز، دولت های مطلقه را جزء 
دولت های پیش��امدرن قلمداد می کنند. شکل گیری دولت 
یک توسعه اجتماعی جدیدی در طول زمان بوده است. از نظر 
مان، کمتر از یک درصد از تاریخ انسانیت تحت اداره ابتدایی 
ترین اَش��کال دولت ها سپری شده است. دولت های سنتی 
یا پیشامدرن اَشکال گوناگونی دارند. ایزنشتاد، این اَشکال را 
بدین ترتیب اعالم می کند: دولت شهرها، نظام های فئودالی، 
امپراتوری های پاتریمونیال )موروثی(، امپراتوری های بدوی 
ک��وچ رو و امپراتوری های تاریخی متمرکز بروکراتیک. هلد، 

پنج نظام دولتی را بیان می کند که عبارتند از:
1. امپراتوری های س��نتی خراج بگیر: امپراتوری ها یا نظام 
های امپراتوری، به خص��وص به لحاظ حجم و عظمت خود 
قرن ها ب��ر تاریخ دولت حاکم بوده ان��د. امپراتوری ها برای 
حفظ و بقای خود به انباشت و تمرکز ابزار اعمال قهر و مهم 

تر از همه توانایی جنگیدن نیاز داشتند. 
2. فئودالیس��م: نظام های اقتدار تفکیکی فئودالیسم که یک 
نظام سیاس��ی همپوش��ان دارای قدرت تفکیک یافته بود در 
فاصله قرن های هش��تم تا چهاردهم صورت های گوناگونی 
به خود گرفت. این نظام به طور کلی با ش��بکه ای از پیوندها 
و تعهدات متقابل و نظ��ام های حاکمیت تکه پاره در بخش 
ه��ای کوچک و خودمختار مش��خص می ش��د. هیچ یک از 
فرمانروایان و دولت ها بر یک قلمرو جمعیت معین حاکمیت 
کام��ل نداش��تند. در این نظام قدرت و تنش ه��ا فراوان بود 
و اغل��ب به جنگ منتهی می ش��د. نخس��تین ریش��ه های 
فئودالیس��م را می توان در بقای��ای امپراتوری روم و فرهنگ 
نظامی گ��ری و نهادهای قبایل ژرمن دنب��ال کرد. در میان 
م��ردم، وفاداری به جنگ و رهبری مؤث��ر آن به ایجاد رابطه 
ویژه میان یک فرمانروا یا ارباب یا شاه و جنگجویان برجسته 

قبیله منجر شد. 
3. اجتماع سیاسی اصناف: پوگی، بر این باور است که اجتماع 
سیاسی اصناف دارای ساختار و تشکیالتی سیاسی هستند که 
از فئودالیس��م متمایزند. برخی از نظریه پردازان اعتقاد دارند 
که مجموع��ه تحوالتی در اواخ��ر دوران فئودالی اتفاق افتاد 
که ظهور توتالیتاریس��م را پیش بینی می کرد. با وجود این 
به نظر می رس��د در قرون 12 و 13 نظام سیاسی یا اجتماع 
سیاسی اصناف وجود داشته است. بر اساس نظر پوگی، روابط 

و نیازهای جدی��دی در اواخر 
قرون وس��طی در ش��هرهای 
کوچک ش��کل گرفت و رابطه 
ارباب- رعیتی فئودالیس��م در 
تأمی��ن نیازهای اش��تراکی یا 
جمعی تجاری س��اکنین این 
شهرها نامناس��ب شد. منافع 
تجاری اربابان ایجاب می کرد 
که توجه خود را به قلمروهای 
وس��یع تری معطوف کنند تا 
بتوانند اَشکال سازمان سیاسی 
خوی��ش را گس��ترش بدهند. 
پوگ��ی، اعتقاد دارد که جامعه 

سیاس��ی این اصناف و گروه ها از نظام فئودالی متمایز است. 
زیرا نظام سیاسی اصناف در اجرای اموراتشان سازمان یافته 
ترند، قلمرو مش��خص تری دارند و کارکرد دوگانه ای دارند. 
از یک طرف در برابر حاکم برای دفاع از صنف ها و رسته ها 
صف آرایی می کند و از طرف دیگر باعث همبستگی این دو 

دسته در قانونگذاری می شود. 
4. دولت های مطلقه: در ارتباط با تعلق دولت مطلقه به دوره 
سنتی و مدرن اختالف نظر وجود دارد. در این راستا، هنشال، 
در خصوص کاربس��ت پذیری حکومت مطلقه برای توصیف 
هر شکل تاریخی از دولت به طور جدی محتاط است. پوگی، 
دولت مطلقه را به عنوان یکی از عوامل اولیه تجس��م نهادینه 
دولت م��درن در نظر می گیرد. اما گیدنز، بر عکس او اعتقاد 
دارد که دولت مطلقه هنوز یک دولت س��نتی اس��ت. با این 
اختالف نظر در اینجا به نظر می رسد که مطلق گرایی مرحله 
انتقال و گذار باش��د. بیشتر خصوصیات و ویژگی های دولت 
های مدرن به طور چش��مگیری محصول مطلق گرایی است. 
به عبارت دیگر دولت های مدرن در برخی از جنبه های مهم، 
هنوز به طور مشخصی مطلق گرا هستند. آندرسون، در کتاب 
خ��ود به نام تبار و دودمان دولت مطل��ق گرا، در تعریف این 
دولت می گوید: مطلق گرایی اساس��اً استقرار نو و باز تجدید 
دس��تگاه سلطه فئودالی اس��ت. مطلق گرایی به طور قطع با 
انتقال تدریجی از سیستم فئودالی به اقتصاد سیاسی سرمایه 
داری مرتبط است. عوامل تغییر دولت ها به دولت های مطلقه 
فراوان و گوناگونند. هلد، این عوامل را به صورت زیر مطرح می 
کند: منازعه بین سلطان و رعیت بر سر حوزه اقتدار مشروع، 
ش��ورش های دهقان��ان در برابر افزایش مالی��ات و تعهدات 
اجتماعی، گس��ترش تجارت، بازرگانی و روابط بازار، تجلی و 
درخشش فرهنگ رنسانس همراه با منافع و عالیق جدید آن 
در اندیشه های سیاسی کالسیک همچون دمکراسی آتنی و 
قانون روم، تحوالت در عرصه تکنولوژی بهویژه در تکنولوژی 
نظامی، همبس��تگی و اتح��اد حاکمان ملی، ن��زاع مذهبی و 
چالش در زمینه ادعاهای کلی کاتولیسیسم، نزاع و کشمکش 
بین کلیس��ا و دولت. در این حکومت ه��ا فرمانروایان مطلقه 
مدعی بودند که حق مشروع تصمیم گیری در باره امور دولت 
را به تنهایی در اختیار دارند. شاه مطلقه مدعی بود که او منشأ 

غایی قانون بشری است، هر چند ذکر این نکته مهم است که 
بنا به تص��ور عمومی، این دعوی او از قانون خداوند نش��ئت 
می گرفت. مش��روعیت شاه بر حق الهی اس��توار بود. در این 
مفهوم، قدرتمندان سیاس��ی به اندازه هر نهاد صنفی دیگری 
زیر س��یطره قانون قرار داشتند. پادشاه مطلقه در رأس نظام 
جدیدی از فرمانروایی قرار داشت که متمرکز بوده و به دعوی 
قدرت برتر و تقسیم ناپذیر متصل شده بود. اقتدار حاکم همه 
این خصوصیات در مراسم و آیین های زندگی درباری تجلی 
یافت. حکومت مطلقه فرآیندی از دولت س��ازی را به حرکت 
درآورد که به کاهش تنوع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در 
داخل هر یک از این دولت ها و گس��ترش این تنوع در میان 

آنها منجر شد. 
5. دول��ت ملتهای مدرن: در فصل دوم گزارش عنوان مفهوم 
دولت و سیر تطور آن اینگونه آمده است: تعیین زمان پیدایش 
دولت در تاریخ بش��ر دشوار اس��ت و نمی توان تاریخ معینی 
برای آن ذکر کرد. اما روشن است که روند یکنواخت تکاملی 
اس��ت که در آن عوامل بسیاری ایفای نقش کرده اند. به نظر 
برخی از اندیشمندان دولت مانند دیگر نهادهای اجتماعی به 
طور نامحس��وس، از مبادی بسیار و شرایط گوناگونی پدیدار 
شده است که هیچ تقسیم بندی قطعی نمی توان میان شکل 
های اولیه س��ازمان های اجتماعی که دولت نیستند و شکل 
های بعدی که دولت نامیده می شوند، به عمل آورد. مفهوم و 
ماهیت دولت به عنوان متعالی ترین و تکامل یافته ترین نهاد 
سیاسی در جامعه بش��ری از ابعاد مختلف تاریخی، فلسفی، 
جامعه ش��ناختی، سیاس��ی و حقوقی مورد بررسی و مطالعه 
واقع شده است. در این بخش به ابعاد فلسفی دولت از دیدگاه 

اندیشمندان و فیلسوفان خواهیم پرداخت.
در فصل س��وم گزارش عنوان ش��اخص های دولت س��نتی 
اینگونه آمده اس��ت: مهم ترین ش��اخص ه��ا از دولت های 
سنتی بر اساس نظریه های فلسفی، علوم اجتماعی و سیاسی 

عبارتند از:
1. انحصار و استفاده نامشروع از ابزارهای خشونت،

2. قلمروی سرزمینی پراکنده و نامعین،
3. فقدان حاکمیت قانونی،

4. قدرت پراکنده و نامتمرکز،
5. فقدان قانون اساسی،

6. استفاده از قدرت و نفوذ شخصی،
7. فقدان ملتسازی،

8. فقدان بروکراسی منظم،
9. فقدان مشروعیت و اقتدار قانونی،

11. فقدان شهروندی،
12. خراج گیری دولت.

در نتیجه گیری گزارش اینگونه آمده است: با توجه به مطالب 
موجود در زمینه س��یر تطور و ش��کل گیری دولت می توان 
گفت ش��کل گیری دولت یک توس��عه اجتماع��ی جدید در 
زندگی اجتماعی بوده اس��ت. در واق��ع به گفته مان، چیزی 
کمت��ر از یک درصد از تاریخ انس��انیت تح��ت اداره ابتدایی 
ترین اش��کال دولت ها س��پری شده اس��ت. دولت مدرن در 
تاریخچ��ه کوتاه،  ای��ن  میان 
یک پدی��ده نوپ��ا و جدیدی 
است. به عبارت دیگر قدمت و 
تاریخ ظهور دولت های سنتی 
بسیار بیشتر از قدمت تاریخی 
ظهور دولت های مدرن است. 
پیش از ش��کل گی��ری دولت 
های مدرن، س��ازمان سیاسی 
جوامع ش��کل ه��ای دیگری 
داش��ت که با اندکی مسامحه 
م��ی توان آنه��ا را دولت های 
نام گذاش��ت. دولت  س��نتی 
ه��ای س��نتی ش��کل ه��ای 
گوناگونی مانند دولت شهرها، نظام های فئودالی، امپراتوری 
ه��ای پاتریمونیال، امپراتوری های کوچ رو و امپراتوری های 
بروکراتیک و متمرکز داش��تند. دولت های س��نتی ظرفیت 
اعمال زور و اجبار بیش��تری داش��تند و تع��داد کمی از آنها 
دارای یک قلمرو سرزمینی مشخص و معین بوده اند. دولت 
های س��نتی یا امپراتوری های سنتی نمی توانستند کنترل 
و نظارت روزمره را بر جمعیت های تحت فرمانش��ان اعمال 
کنن��د. از نظر آنها اس��تخراج منابع خیلی مه��م بود، اما این 
اس��تخراج برپایه نظام خراج گیری یا اس��تثمار بوده است نه 
برپایه رژیم قانونی منظم مالیات ستانی. به هر حال فروپاشی 
دولت های س��نتی یکی از موضوعات قابل توجهی است که 
در این گزارش به آن پرداخته ش��ده است. عواملی که زمینه 
های فروپاشی دولت های سنتی از جمله دولت های مطلقه 
را فراهم کردند عبارتند از: منازعه بین سلطان و رعیت بر سر 
حوزه اقتدار مشروع، ش��ورش های دهقانان در برابر افزایش 
مالیات و تعهدات اجتماعی، گس��ترش تج��ارت، بازرگانی و 
رواب��ط بازار، تجلی و درخش��ش فرهنگ رنس��انس همراه با 
منافع و عالیق جدید آن در اندیش��ه های سیاسی کالسیک 
همچون دمکراس��ی آتن��ی و قانون روم، تح��والت در عرصه 
تکنولوژی به ویژه در تکنولوژی نظامی، همبس��تگی و اتحاد 
حاکم��ان ملی، نزاع مذهبی و چالش در زمینه ادعاهای کلی 

کاتولیسیسم، نزاع و کشمکش بین کلیسا و دولت.

ارزیابی بخش های گزارش
الف( عنوان

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

- 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 الکترونیک در گزارش قید شده است؟ خیر
الف( چکیده 

- آیا چکیده دقیقا آینه تمام نمای مطالعه است؟ بله
- اگر چکیده به تنهایی مورد بررسی قرار گیرد، آیا به اندازه 

کافی خالصه و چکیده کل مقاله است؟ بله
ب( فهرست

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

- آیا جداول، نمودارها و تصاویر دارای فهرست جداگانه اند؟ خیر
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؟ 

بله
- آیا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ بله

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

روش مطالعه صرفا توصیفی و اقتباسی است.
- آیا روش های شده انتخاب 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؟ بله
- اگر یک مطالعه تحقیقاتی مش��ابه توسط 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؟ کاستی های 

در یافته های تحقیق وجود دارد.
- 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؟ بله

- آیا نتایج گزارش، قوانین موجود در کشور را تایید و حمایت 
می کند؟ کاستی های موجود در دولت را تایید می کند.

- 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؟ خیر

- آیا شکل ها و نمودارها شفاف 
و قاب��ل فهم هس��تند و دارای 
باالنویس و زیرنویس مناس��ب 

می باشند؟ خیر
ح( تقدیر و تشکر

- آی��ا در گزارش از ش��خصیت 
ه��ای حقیق��ی و حقوقی موثر 
در کار سپاسگزاری شده است؟ 

خیر
خ( پیوست ها

- آی��ا پیوس��ت ه��ای گزارش 
ح��اوی اطالعات مفید اس��ت؟ 

گزارش فاقد پیوست است.
- آیا پیوس��ت ها به کسب 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.
د( منابع

- آی��ا منابع کافی برای اهداف ای��ن مطالعه در جامعه وجود 
دارد؟ بله

- آیا سبک نوشتن منابع منطبق با دستورالعمل های علمی 
است؟ بله

- آی��ا منابع مهم و کلیدی ب��ه روز بوده اند و با دقت گزارش 
شده اند؟ خیر

- ش��یوه ارائه مستندات و ارجاعات در گزارش چگونه است؟ 
بصورت پاورقی

ارزیابی محتوایی گزارش
الف( سامان مندی

- آیا گزارش یک کل سامان مند با مدل مفهومی مشخص را 
تشکیل می دهد؟ گزارش در محدوده جزءنگر به مطالعه در 
منابع کتابخانه ای پرداخته است و نتوانسته است به موضوع 
دولت به معنای مفهومی فراگیر برای اداره امور اجتماعی به 
عن��وان یک کل واحد بپردازد. گزارش از فقدانفاقد یک مدل 

مفهومی کلی برای سامان دهی بحث است.
- آی��ا عناوین موجود در گزارش دارای انس��جام و هماهنگی 
اس��ت؟ عناوین بصورت بس��یار گس��ترده و حاوی محتوای 

خالصه اند.
- نحوه بس��ط و توضیح مطالب در هر پاراگراف، بخش، فصل 

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

مطالب پرداخته است؟ خیر
ب( نوآوری

- آیا محتوای گزارش دارای سطح خاصی از نوآوری است؟ خیر
- آیا خواندن این گزارش تفکر نقادانه را ترغیب می کند؟ خیر

پ( اهمیت
- این گزارش چه نیازی )بنیادی، تخصصی، درسی، کمک درسی 

و عمومی( را تأمین خواهد کرد؟ نیازهای درسی و عمومی

- آیا نسبت حجم مطالب به اهمیت موضوع در گزارش کافی 
است؟ خیر

ت( شیوایی، روشنی و قابل فهم بودن
- آی��ا متن گزارش روان و س��لیس اس��ت؟ عناوین فراوان با 
محت��وای اندک، متن گ��زارش را با ابهامات زی��ادی مواجه 

ساخته است.
- آیا گزارش س��اده و قابل فهم اس��ت؟ خی��ر بویژه در بیان 

دیدگاه های فلسفی مربوط به دولت
ث( جامعیت

- آیا گزارش به لحاظ موضوعی جامعیت دارد و وجوه مختلف 
موضوع را پوش��ش می دهد؟ گزارش دارای جامعیت روشی 
نیست. مدلی برای بررسی ویژگی های دولت در همه زمینه 

های وابسته به آن ارائه نکرده است.
- آیا استفاده از تصاویر، نمودارها، چارت ها و ... توانسته است 

به فهم گزارش کمک کند؟ خیر
- آیا مؤلف از س��اختارها و کلمات رایج در متون علمی و نیز 

سبک نویسنده استفاده کرده است؟ بله
ج( اعتبار 

- آیا گزارش دارای اعتبار علمی الزم اس��ت؟ گزارش در حد 
مطالعه ای گذشته نگر و کتابخانه ای مفید 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؟ 
ظاه��را مخاطبان این گ��زارش نمایندگان مجلس ش��ورای 

اسالمی هستند.
- آیا انتش��ار این گزارش مورد استقبال مخاطبان و ذینفعان 

قرار گرفته است؟ نامشخص
- آیا این گزارش مخاطبان را به پژوهش بیش��تر در رابطه با 

موضوع تخصصی ترغیب می کند؟ خیر
- آیا گزارش حاضر توانایی برطرف کردن نیازهای مخاطبان 

و ذینفعان خود را دارد؟ خیر
ب( تاثیرگذاری اجتماعی

بح��ث  در  گ��زارش  آی��ا   -

پیرام��ون پدیده م��ورد نظر 
خ��ود از جامع��ه نگ��ری و 
قب��ول  قاب��ل  نیازمح��وری 

برخوردار است؟ خیر
- آی��ا گزارش پی��ش نیازها 
و پیش فهم ه��ای ضروری 
و مورد نی��از برای فهم خود 
را ب��ه مخاطب��ان ارائه کرده 

است؟ خیر
- آیا گزارش برای علل و آثار 
مش��کالت متعدد موجود در زندگی م��ردم مدل مفهومی و 

تحلیل مناسبی ارائه کرده است؟ خیر
- آی��ا گزارش برای حل مش��کالت زندگی مردم دارای طرح 

اجرایی با پیشنهادهای مشخص و مستدل است؟ خیر
- آیا گزارش برای کارآمدی راهکارهای پیشنهادی خود برای 
حل مش��کالت زندگی مردم روش راس��تی آزمایی خاصی را 

پیشنهاد کرده است؟ خیر
- آیا گزارش توانس��ته است اهداف از پیش تعیین شده خود 

را محقق سازد؟ در محدوده مطالعه توصیفی

ارزیابی های شکلی گزارش
الف( ویراستاری فنی 

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

- آیا عنوان گذاری اصلی و فرعی در گزارش به درستی انجام 
شده است؟ خیر

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

- آیا نش��انه گذاری در گزارش )مانن��د ویرگول، نقطه، خط 
تیره، ویرگول نقطه و پرانتز و ...( به درستی انجام شده است؟ 

بله
ب( ویراستاری علمی 

- آیا گزارش دارای ناظر یا ویراستار تخصصی است؟ گزارش 
دارای سرویراستار است.

- آیا ویراس��تار تخصصی به وظای��ف علمی خود عمل کرده 
است؟ خیر

- آیا گزارش از زمان انتش��ار چاپ اول تاکنون بروزرس��انی 
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

- آی��ا گ��زارش دارای ویژگ��ی های خاص مانن��د کادر های 
خالصه پیام، سخنان بزرگان، تاریخچه و... است؟ خیر

- آیا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟ بله
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دولت های س���نتی ظرفی���ت اعمال زور 
و اجبار بیش���تری داشتند و تعداد کمی 
ی���ک قلم���رو س���رزمینی  از آنه���ا دارای 
مشخص و معین بوده اند. دولت های 
س���نتی ی���ا امپراتوری های س���نتی نه به 
واسطه مرزهای مشخص، بلکه توسط 

سرحدات مبهم معین می شده اند

گ���زارش در محدوده جزءنگر به مطالعه 
در مناب���ع کتابخان���ه ای پرداخته اس���ت 
و نتوانس���ته اس���ت ب���ه موض���وع دولت 
ب���ه معنای مفهوم���ی فراگیر ب���رای اداره 
ام���ور اجتماعی به عنوان یک کل واحد 
بپردازد. گزارش از فقدانفاقد یک مدل 
مفهومی کلی برای س���امان دهی بحث 

است.

 اشاره: مجموعه گزارش های مرکز پژوهش 
های مجلس ش���ورای اسالمی، بر اساس ماده 1 و 
2 قانون شرح وظایف مرکز پژوهش های مجلس 
ش���ورای اس���المی و ب���ه عن���وان ب���ازوی پژوهش���ی 
مجلس شورای اسالمی تهیه و منتشر می شود. 
گو اینکه بر اس���اس یکی از مطالعات انجام شده 
توسط همین مرکز )ميزان بهره مندي از اطالعات و 
تأثير آن بر فرايند قانونگذاري(، تولیدات پژوهشی 
تاکنون مورد استقبال و استفاده نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی قرار نگرفته است و بخش محدودی 
از مصوب���ات )22 درص���د( ب���ا نظ���ر دس���تاوردهای 
مطالعات���ی مرک���ز پژوه���ش ه���ا همخوان���ی دارد. 
ب���دون تردی���د مرکز پژوهش های مجلس ش���ورای 
اس���المی در روند تحول قانونگذاری سنتی کشور 
نقش مهمی دارد. »چالش قانون« ضمن اعالم 
آمادگ���ی برای انعکاس متن جوابیه مرکز پژوهش 
های مجلس شورای اسالمی پیشاپیش از حسن 
توجه و پیشنهادات عموم نخبگان و اندیشمندان 
سپاس���گزار است. این نوش���تار به معرفی، نقد و 
بررس���ی گزارش آش���نایی با ش���اخص های دولت 
س���نتی منتشر ش���ده از س���وی مرکز پژوهش های 
مجلس ش���ورای اسالمی می پردازد که هم اکنون 

از نظر خوانندگان می گذرد:

»چالش قانون« گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی را معرفی، نقد و بررسی )26( می کند: 

چالش روزافزون ناکارآمدیها در دولتهای سنتی!؟


