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قیمت: نامشخص
در مقدم��ه گزارش اينگونه آمده اس��ت: پس از تبیین مقوله 
حاکمیت ش��ريعت در اصل چهارم قانون اساسی و تأکید بر 
حاکم بودن آن بر اطالق و عموم کلیه اصول قانون اساس��ی 
که در ش��رح اصل چهارم به آثار و نتايج اين حاکمیت اشاره 
ش��د، قانون اساس��ی در اصل پنجم به تبیین جايگاه مجری 
و ناظ��ر در اج��رای ش��ريعت پرداخته و اج��رای اين مهم را 
در دوران غیب��ت حض��رت ولی عصر عج��ل اهلل تعالی فرجه 
الش��ريف، بر عهده فقیه عادل، باتقوا، آگاه به زمان، ش��جاع، 
مدير و مدبر، نهاده است. البته وجهه همت قانونگذار اساسی 
در اين اصل نهادين��ه کردن اصل واليت فقیه- که اين اصل 
ب��ا عنوان کلی تر والي��ت امر و امامت ام��ت از آن ياد کرده 
اس��ت- بوده و تفصیل جزئیات مربوط به آن همچون اوصاف 
الزم برای تصدی اين مق��ام و نیز نحوه تعیین مصداق برای 
آن را به فصل هش��تم و اصول يکصد و هفتم و يکصد و نهم 
قانون اساس��ی واگذار نموده است. اين اصل در پیش نويس 
قانون اساسی که توسط دولت موقت تنظیم شده بود، وجود 
نداشت و در مجلس بررسی نهايی قانون اساسی به مجموعه 
اصول قانون اساسی افزوده شد؛ به همین جهت ممکن است 
اين تصور پديد آيد که مفهوم واليت فقیه توس��ط قانونگذار 
اساسی ابداع شده اس��ت، در حالی که نگاهی به آراء فقهای 
امامیه از دوره غیبت امام عصر)عج( تاکنون، به روشنی خالف 
اي��ن ادعا را ثابت می کند. بنا بر آنچه بیان ش��د، در ش��رح 
فقهی اين اصل پس از تبیین مفاهیم کلیدی همچون واليت 
ام��ر، امامت امت و نیز مفهوم اطالق در عبارت واليت مطلقه 
فقیه- که همواره مالزم با اصطالح واليت فقیه به کار رفته و 
در اصل 57 قانون اساسی نیز مورد تصريح قرار گرفته است-؛ 
پیش��ینه و تاريخچه واليت فقیه را از آراء فقهای عصر غیبت 
تاکن��ون تبیین خواهیم نمود. پس از آن به ادله اثبات واليت 
فقیه پرداخته و س��پس به پیروی از ادبیات قانونگذار در اين 

اصل به تشريح اوصاف و شرايط الزم برای تصدی مقام واليت 
امر و امامت امت می پردازيم.
مبحث اول( مفهوم شناسی 

گفتار اول( واليت امر
بند اول( مفهوم واليت

بند دوم( ابعاد و انواع واليت
الف( واليت تکوينی
ب( واليت بر تشريع
ج( واليت در تشريع

بند سوم( مفهوم و گستره امر 
گفتار دوم( امامت امت

گفتار سوم( مفهوم اطالق در واليت فقیه
در جمع بندی مبحث اول گزارش اينگونه آمده اس��ت: بنابر 
آنچه گفته شد واليت امر و امامت امت دو مفهومی است که 
از آموزه های قرآن کريم و روايات اس��المی اس��تخراج شده 
است و هر دو بیانگر منصب حاکم جامعه اسالمی هستند. در 
عصر حضور معصوم اين دو منصب اختصاص به ايشان دارد، 
اما با تفويض معصومین علیهم السالم اين دو منصب در قالب 
نظري��ه واليت فقیه در عص��ر غیبت حضرت ولی عصر عجل 
اهلل تعالی فرجه الشريف اعمال می شود. فقیه جامع الشرايط 
در عصر غیبت سرپرستی امتی را به عهده دارد که به دنبال 
تحقق هدف و آرمانی واحد هس��تند. هدايت کامل و صحیح 
نیز زمانی محقق خواهد ش��د که ولی جامعه کلیه اختیارات 
الزم برای انجام وظايف محوله را داشته باشد و از اين روست 
که در ادبیات فقهی از مطلقه بودن واليت فقیه س��خن گفته 
شده است. با اين وجود، اعمال اين اختیارات مطلق، مشروط 
به ش��روطی اس��ت که از جمله مهم ترين آنه��ا می توان به 
رعايت موازين ش��رع، رعايت محدوده امور عمومی جامعه و 

نیز رعايت مصلحت شهروندان جامعه اسالمی اشاره نمود.
در مبحث دوم با عنوان پیش��ینه والي��ت فقیه اينگونه آمده 
است: در مبحث قبل ضمن تبیین مفاهیم کلیدی مندرج در 
اصل پنجم قانون اساسی، مشخص شد که منصب واليت امر 
و امامت امت در عصر غیبت در قالب نظريه واليت فقیه اعمال 
م��ی گردد. به اين معنی که برای تصدی واليت امر و امامت 
امت، از سوی معصومین علیهم السالم واليت فقها پیش بینی 
شده اس��ت. در اين مبحث همانطور که در مقدمه بیان شد، 
به مستندات اين مطلب خواهیم پرداخت که واليتی که فقها 
در عصر غیبت معصوم برای سرپرستی جامعه اسالمی داشته 
و دارن��د، مورد اتفاق همه فقها از ابتدای عصر غیبت تاکنون 
بوده و اقدام قانونگذار اساسی در اصل پنجم تنها تأکیدی بر 

اين موضوع اجماعی بوده است. 
گفتار اول( دوره اول: غلبه جنبه نظری بر ظهور اجتماعی 

بند اول( واليت فقیه از منظر شیخ مفید
بند دوم( واليت فقیه از منظر ابوالصالح حلبی

گفتار دوم( دوره دوم: غلبه ظهور اجتماعی بر تبیین نظری
بند اول( واليت فقیه از منظر محقق اردبیلی 

بند دوم( واليت فقیه از منظر عالمه کاشف الغطاء
بند دوم( واليت فقیه از منظر نراقی، میرفتاح، بحرالعلوم

بند س��وم( تجلی مرجعیت فقها در ام��ور اجتماعی در عصر 
قاجار 

گفت��ار س��وم( دوره س��وم: محوريت واليت فقی��ه در عرصه 
اجتماعی

بند اول( واليت فقیه از منظر امام خمینی )ره(
بند سوم( واليت فقیه با افق اصل پنجم قانون اساسی 

در جم��ع بندی مبحث دوم گزارش اينگونه آمده اس��ت: بر 
اس��اس آنچه گفته ش��د واليت فقیه در همه ادوار فقهی و از 
سوی کلیه فقهای امامیه به رسمیت شناخته شده و هیچ يک 
از فقها در آن ترديدی نداشته اند؛ هر چند که طرق اثبات آن 
از سوی ايشان متفاوت بوده است. از اين رو اگر امام خمینی 
)ره( پیش نويس قانون اساس��ی را بدون آن که اصل واليت 
فقیه در آن مورد تصريح قرار گرفته باش��د، تأيید کردند، به 
عنوان پیش نويس��ی که قرار اس��ت مورد جرح و تعديل قرار 
بگیرد ب��ود و اين موضوع هیچ گاه به اين معنا نبود که برای 
واليت فقیه در حکومت اسالمی جايگاهی قائل نبودند، بلکه 
از نظر ايشان واليت فقیه چه در قانون اساسی تصريح بشود و 
چه نشود، دارای اختیاراتی است که حدود و ثغور آن از سوی 
ش��ريعت مشخص شده اس��ت، نه آنچه که در قانون اساسی 
بیايد. چنانکه پیش از تدوين قانون اساس��ی، ايشان در حکم 
انتصاب مهندس بازرگان برای رياس��ت دولت موقت به حق 
ش��رعی خود در کنار حق قانونی ناشی از آرای اکثريت قاطع 
قري��ب به اتفاق مل��ت تصريح نموده و بع��د از تدوين قانون 
اساس��ی نیز به اس��تناد اختیارات واليی، دستور بازنگری در 

قانون اساس��ی را به رئیس جمه��ور وقت دادند؛ در حالی که 
اين اختیار در قانون اساس��ی م��ورد تصريح قرار نگرفته بود. 
به همین جهت اقدام قانونگذار اساس��ی در اختصاص اصلی 
ب��ه عنوان واليت فقیه و تصريح ب��ه واليت امر و امامت امت 
تنها بیانی قانونی از اعتقاد ديرينه مسلمانان به جايگاه و شأن 
حکومت��ی فقها بود. اين اعتقاد در س��ه دوره اصلی طرح اين 
مس��أله، به اشکال متفاوتی از س��وی فقها بروز و ظهور يافته 
است. ابتدا به صورت طرح مسأله واليت فقیه و تبیین حدود 
اختی��ارات فقها با غلبه جنبه نظری بر جنبه عملی، در ادامه 
جنبه عملی و حضور فقها در عرصه حکمرانی پررنگ تر شده 
و تبیین واليت فقیه با لحاظ حضور فقها در بس��تر حکومت 
صورت می گرفت. دوره سوم، محوريت يافتن اين مفهوم در 
عرصه حکومتی و تجلی آن در کلیه شؤون حکومتی است که 
بخش��ی از تبیینهای صورت گرفته توسط امام خمینی)ره( و 
نیز ادبیات قانونگذار اساس��ی در اصل پنجم قانون اساسی در 

اين دوره جای می گیرد.
در مبحث سوم با عنوان ادله اثبات واليت فقیه اينگونه آمده 
اس��ت: پس از روشن شدن مفهوم واليت امر و امامت امت و 
بیان پیشینه اين مفهوم از ديدگاه فقهای امامیه و اثبات اين 

موضوع که واليت فقیه ريشه در اعتقاد به لزوم 
جانش��ینی برای پیامب��ر)ص( در عصر غیبت داش��ته و اين 
موضوع م��ورد تصريح همه فقها بوده اس��ت، اينک نوبت به 
ادله واليت فقیه می رس��د. سؤال اصلی اين بخش آن است 
که فقها به استناد چه داليلی واليت را در عصر غیبت متعلق 
به فقیه جامع الش��رايط دانسته اند؟ به بیان ديگر با توجه به 
اص��ل اولیه عدم واليت انس��ان ها بر يکديگ��ر و اينکه حتی 
نبوت و رس��الت نیز به خودی خود، نم��ی تواند مفید اثبات 
واليت و لزوم تبعیت ديگران از نبی يا رسول باشد، بلکه حق 
واليت نیاز به تصريح از س��وی خداوند دارد که واليت وی بر 
مخلوقات، ذاتی اوست و اطاعت از رسول و اولی االمر مستند 
به دستور اوست، بر اساس کدام ادله، در عصر غیبت معصوم، 

فقیه بر سايرين واليت دارد و سرپرست امور ايشان است؟ 
گفتار اول( ادله عقلی 

گفتار دوم( دلیل ترکیبی از عقل و نقل
گفتار سوم( ادله نقلی 

در جمع بندی مبحث سوم گزارش اينگونه آمده است: بنابر 
آن چه بیان شد واليت فقیه از نوع سرپرستی امور اجتماعی 
و حکومتی امری بديهی و روش��ن اس��ت که نیازی به اقامه 
دلیل نخواهد داش��ت و اگر به درس��تی تصور شود، بالفاصله 
تصديق خواهد ش��د. چرا که اوال اگر اصل ضرورت تش��کیل 
حکومت اسالمی روشن شود هر عقلی حکم به ضرورت وجود 

رهبر و هدايت گر برای اين حکومت می 
کند و ثانیا بديهی است که شايسته ترين 
فرد ب��رای رهبری يک حرکت اجتماعی 
که مبتنی بر مکتب است، آگاه ترين فرد 
به آن مکتب و عادل ترين ايش��ان برای 
تضمین جلوگی��ری از انحراف حرکت از 
آرم��ان های مطل��وب آن مکتب خواهد 
بود. با اين وجود برای واليت فقیه عالوه 
بر داليل عقل��ی، داليل ترکیبی )از عقل 
و نقل( و ادله نقلی نیز بیان ش��ده است. 
در شريعت اسالم، دستوراتی وجود دارد 
که ش��ارع مقدس به هی��چ عنوان راضی 
به ترک و اهمال نس��بت به آنها نیس��ت 
همچون رسیدگی به امور ايتام، اوقاف و 
از همه مهم تر امور اجتماعی و سیاس��ی 
مردم. س��اماندهی به اين ام��ور نیازمند 

دارا ب��ودن حق واليت اس��ت و قدر متیقن کس��انی که اين 
نوع واليت را دارا هس��تند، فقها می باش��ند. به همین جهت 
برخ��ی از روايات مذکور در کتب فقهی در بخش اثبات اصل 
والي��ت فقیه به عنوان مؤيدی بر حکم عقلی ضرورت واليت 
فقی��ه خواهد بود و در بخش تبیی��ن محدوده واليت؛ ابعاد و 
زوايای واليت را تبیین می نمايد. نکته پايانی و مهم آن است 
که در اس��تناد به روايات مزبور در اثبات اصل واليت فقیه با 
توجه به جنبه تأيیدی بر حکم عقل بايد توجه داشت که هر 
گونه اخالل در سند يا داللت آنها موجب سقوط واليت فقها 

نخواهد شد.
در مبحث چهارم با عنوان صفات و شرايط الزم برای تصدی 
واليت امر و امامت امت اينگونه آمده اس��ت: پس از روش��ن 
شدن مفاهیم مرتبط با واليت فقیه و نیز پیشینه اين موضوع 

و ادل��ه ای که برای اثبات واليت فقیه در 
عصر غیبت اقامه شده است، اينک بايد به 
تبیین شرايط و اوصاف الزم برای تصدی 
اين مق��ام پرداخت. اص��ل پنجم قانون 
اساس��ی اوال و بالذات در مق��ام نهادينه 
کردن اصل واليت فقیه و ثانیا و بالعرض 
درصدد تبیین ش��رايط و صفات رهبری 
بوده اس��ت. در حالی ک��ه اصل يکصد و 
نهم قانون اساس��ی اساسا در مقام تبیین 
شرايط و صفات الزم برای تصدی رهبری 
بوده اس��ت. از اين رو در شرح فقهی اين 
اصل و در بخش تبیین شرايط و صفات به 
اختصار به توضیحی در خصوص شرايط 
رهبری پرداخته و تفصیل آن را به شرح 
فقه��ی اصل يکصد و نهم واگذار خواهیم 
کرد. پیش��تر اشاره شد که رسالت اصلی 

ولی امر و امام امت اجرای شريعت و نیز نظارت بر اجرای آن 
اس��ت. از اين رو طبیعی است که صفات و شرايط الزم برای 
تصدی اين مقام متناسب با اين رسالت تعريف و تبیین گردد. 
اصلی ترين صفات که ريشه و اساس ساير شروط است و در 
اکثري��ت قريب به اتفاق منابع فقهی مورد تصريح قرار گرفته 
است، علم به احکام اس��الم و عدالت در اجرای احکام است. 
توضیح آن که مجری شريعت اوال بايد نسبت به کلیه احکام 
حتی احکام جزئی ش��ريعت ک��ه در اداره حکومت مدخلیت 
دارد، آگاهی کامل داشته باشد )شرط علم( و ثانیا در اجرای 
آن ب��دون هیچگونه انحراف و ک��ژی، عدالت را رعايت نمايد 

)شرط عدالت و تقوا(. 
در جمع بندی مبحث چهارم گزارش اينگونه آمده است: بنا 
به آنچه گفته شد، شروط اصلی برای تصدی مقام واليت اوال 
علم به احکام اس��الم )فقاهت(، ثانیا قدرت غلبه بر خواس��ته 
های نفس��انی و کنترل امیال خويش )عدالت( و ثالثا کارآيی 
در اداره امور عمومی جامعه می باشد. البته برخی از فقها اين 

ش��رط س��وم را که از آن با عنوان کفايت نیز ياد شده است، 
داخل در همان ش��رط علم با توس��عه معناي��ی در واژه علم 
دانس��ته اند هر چند که ذکر آن به عنوان شرط سوم را نفی 
نکرده اند. برخی نیز در بس��ط شرط کفايت درک سیاسی و 
اجتماعی، آگاهی از مس��ائل بین المللی، شجاعت در برخورد 
با دش��منان و تبهکاران و حدس صائب در تشخیص اولويت 
ها را از جمله ملزومات کفايت دانسته اند. اما به هر روی بايد 
گفت که حرکت عظیم يک امت برای تحقق اهداف اجتماعی 
اسالم نیازمند رهبری توسط شخصی است که هم خود رشد 

يافته باشد و هم راه رشد را به درستی بشناسد. 

ارزیابی بخش های گزارش 
الف( عنوان

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

- آيا 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 

- آي��ا چکیده دقیقا آينه تمام نمای مطالعه اس��ت؟ گزارش 
فاقد چکیده است.

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

است.
ب( فهرست

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

- آيا جداول، نمودارها و تصاوير دارای فهرست جداگانه اند؟ 
خیر

پ( مقدمه 
- آي��ا مقدم��ه، توجیه منطقی از مطالعه و ي��ا هدف از مقاله 
)بیانی از مش��کل موجود و بررسی متون( را شامل می شود؟ 
گ��روه نگارنده ظاهرا مطالب مرب��وط به چکیده را در مقدمه 

آورده اند.
- آيا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ خیر

ت( روش کار 
- آيا از روش های معتبر و قابل اعتماد اس��تفاده شده است؟ 
روش گ��زارش صرفا توصیفی و اقتباس��ی بر اس��اس منابع 

کتابخانه ای است.
- آيا روش های انتخاب شده توسط نويسندگان قادر به پاسخ 

به سواالت تحقیق می باشد؟ خیر
- آيا روش های مورد استفاده به وضوح 

شرح داده شده اند؟ خیر
- اگر ي��ک مطالعه تحقیقاتی مش��ابه 
توس��ط محققین ديگری انجام ش��ود، 
می تواند همین نتايج را در پی داش��ته 

باشد؟ خیر
ث( يافته ها 

- آي��ا يافت��ه ها به خوبی س��ازماندهی 
شده اس��ت؟ يافته ها اقتباس از منابع 

کتابخانه ای است.
- آيا نتايج به وضوح ش��رح داده ش��ده 

است؟ بله
- آيا روش های آماری مناسب انتخاب 
ش��ده اس��ت؟ گزارش فاقد روش های 

آماری است.
ج( بحث 

- آيا نتايج مهم به اختصار بیان شده است؟ بله
- آيا نويسندگان مش��خصا بیان کرده اند که فرضیه آنها در 

اين مطالعه ثابت شده يا نه؟ خیر
- آيا يافته های اين مطالعه با مطالعات مشابه پیشین در اين 

زمینه مقايسه شده است؟ خیر
- آيا محدوديت های مطالعه ذکر شده است؟ خیر

چ( جداول، نمودارها و تصاوير
- آيا جداول و نمودارها ويژگی های کلیدی مطالعه را نشان 
م��ی دهند؟ گزارش فاقد هر گونه جداول، نمودارها و تصاوير 

است.
- آيا ش��کل ها و نمودارها شفاف و قابل فهم هستند و دارای 
باالنويس و زيرنويس مناس��ب می باش��ند؟ گزارش فاقد هر 

گونه جداول، نمودارها و تصاوير است.
ح( تقدير و تشکر

- آيا در گزارش از شخصیت های حقیقی 
و حقوقی موثر در کار سپاسگزاری شده 

است؟ خیر
خ( پیوست ها

- آي��ا پیوس��ت ه��ای گ��زارش حاوی 
اطالعات مفید اس��ت؟ گزارش فاقد هر 

گونه پیوست است.
- آيا پیوست ها به کسب آگاهی بیشتر 
در مخاطبان کم��ک می کند؟ گزارش 

فاقد هر گونه پیوست است.
- آيا پیوس��ت ها حاوی فرم ها و اسناد 
مرتبط با گزارش است؟ گزارش فاقد هر 

گونه پیوست است.
د( منابع

- آي��ا منابع کاف��ی برای اه��داف اين 
مطالعه در جامعه وجود دارد؟ بله

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

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

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

ارزیابی محتوایی گزارش 
الف( سامان مندی

- آيا گزارش يک کل سامان مند را تشکیل می دهد؟ گزارش 
ش��امل يافته های اقتباسی اس��ت که بر اساس طبقه بندی 
خاصی کنار هم چیده ش��ده است. با توجه به عنوان گزارش، 
گروه نگارن��دگان مطالب��ی پیرامون مباني، تحلی��ل، نظام، 
جمهوريت، ايران و قانون اساس��ي ارائ��ه نکرده اند. از اين رو 
موضوع حیاتی اين اصل )واليت فقیه( در سطح جزئی مورد 

مطالعه قرار گرفته اس��ت. تحلیل واليت فقیه در کل سامان 
مند جامعه با تحلیل جزءنگر آن کامال متفاوت است. گو اينکه 
منابع استفاده ش��ده در تدوين گزارش نیز فاقد توانايی ارائه 
کل سامان مند است. کارکرد واليت فقیه آنهم از نوع واليت 
مطلقه فقیه وابس��ته به شناس��ايی همه نظامات اجتماعی از 
طريق فقاهت نظام س��از است که کلیت نظام اجتماعی را با 

همه پیچیدگی هايش مالحظه کند.
- آي��ا عناوين موجود در گزارش دارای انس��جام و هماهنگی 
اس��ت؟ مفاهیم در گزارش بر اس��اس مدلی مفهومی تولید 
نش��ده اند که از انسجام درونی و هماهنگی بیرونی برخوردار 

باشند.
- نحوه بسط و توضیح مطالب در هر پاراگراف، بخش، فصل و 

... در گزارش چگونه است؟ در سطح جزءنگر مطلوب است.
- آي��ا در پايان ه��ر فصل، بخش و ... مؤل��ف به جمع بندی 

مطالب پرداخته است؟ بله
ب( نوآوری

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

- آي��ا خواندن اين گزارش تفک��ر نقادانه را ترغیب می کند؟ 
خیر

پ( اهمیت
- اين گزارش چه نیازی )بنیادی، تخصصی، درس��ی، کمک 
درس��ی و عمومی( را تأمین خواهد کرد؟ نیازهای درس��ی و 

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

است؟ خیر
ت( شیوايی، روشنی و قابل فهم بودن

- آيا متن گزارش روان و سلیس است؟ بله
- آيا گزارش س��ادگی و قابل فهم است؟ در بخش استدالل 

های فقهی مطالب بصورت ثقیل بیان شده است.
ث( جامعیت

- آيا گزارش به لحاظ موضوعی جامعیت دارد و وجوه مختلف 
موضوع را پوش��ش می دهد؟ گ��زارش در حوزه جامع نگری 
دچار مش��کل اس��ت و موضوع��ات را بصورت نظ��ام مند در 
منظومه به هم پیوس��ته و هماهنگ نظام اجتماعی مالحظه 

نمی کند.
- آيا استفاده از تصاوير، نمودارها، چارت ها و ... توانسته است 
به فه��م گزارش کمک کند؟ گزارش فاق��د تصاوير و نمودار 

است.
- آيا مؤلف از س��اختارها و کلمات رايج در متون علمی و نیز 

سبک نويسنده استفاده کرده است؟ بله
ج( اعتبار 

- آي��ا گزارش دارای اعتبار علمی الزم اس��ت؟ به دلیل عدم 
جامع نگری در ارائه تفس��یری نظام مند از اصل پنجم قانون 

اساسی، اعتبار علمی گزارش دارای ايراد است.
- اين گزارش مبتنی بر پژوهش های حوزه تخصصی مربوطه 

است؟ خیر

ارزیابی  اجتماعی گزارش
الف( مخاطبان و ذينفعان

- مخاطب��ان و ذينفعان اي��ن گزارش چه کس��انی خواهند 
بود؟ ظاهرا مخاطبان اين گزارش، اعضای ش��ورای نگهبان و 

نخبگان است.
- آيا انتش��ار اين گزارش مورد استقبال مخاطبان و ذينفعان 

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

موضوع تخصصی ترغیب می کند؟ خیر
- آيا گزارش حاضر توانايی برطرف کردن نیازهای مخاطبان 

و ذينفعان خود را دارد؟ نامشخص
ب( تاثیرگذاری اجتماعی

- آيا گزارش در بحث پیرامون پديده مورد نظر خود از جامعه 
نگری و نیازمحوری قابل قبول برخوردار است؟ خیر

- آيا گ��زارش پیش نیازها و پیش فهم های ضروری و مورد 
نیاز برای فهم خود را به مخاطبان ارائه کرده است؟ خیر

- آيا گ��زارش برای علل و آثار مش��کالت متعدد موجود در 
زندگ��ی مردم م��دل مفهومی و تحلیل مناس��بی ارائه کرده 

است؟ خیر
- آي��ا گزارش برای حل مش��کالت زندگی مردم دارای طرح 

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

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

را محقق سازد؟ خیر

ارزیابی های شکلی گزارش
الف( ويراستاری فنی 

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

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

- آي��ا نوع صفح��ه آرايی )نوع و اندازه خ��ط، فاصله خطوط، 
حاشیه ها، س��رصفحه و پاورقی و ...( گزارش مناسب است؟ 

صفحات بسیار شلوغ است و سفیدخوانی ندارد.
- آيا نش��انه گذاری در گزارش )مانن��د ويرگول، نقطه، خط 
تیره، ويرگول نقطه و پرانتز و ...( به درستی انجام شده است؟ 
نش��انه گذاری ها دارای اش��کال اس��ت و در مقايسه با ساير 
گزارش های منتشر شده از سوی پژوهشکده شورای نگهبان 

از وحدت رويه برخوردار نیست.
ب( ويراستاری علمی 

- آيا گزارش دارای ناظر يا ويراستار تخصصی است؟ بله
- آيا ويراس��تار تخصصی به وظايف خود عمل کرده اس��ت؟ 

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

شده است؟ خیر
- آيا محتوای گزارش نیاز به حذف مطالب دارد؟ بله

- آيا محتوای گزارش نیاز به اضافه کردن مطالب دارد؟ بله
- آيا گزارش حاضر نیاز به ويراستاری ادبی دارد؟ بله

ج( ويژگی های خاص
- آي��ا گ��زارش دارای ويژگ��ی های خاص مانن��د کادر های 

خالصه پیام، سخنان بزرگان، تاريخچه و... است؟ خیر
- آيا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟ بله
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مج���ری ش���ریعت اوال باید 
نسبت به کلیه احکام حتی 
احکام جزئی ش���ریعت که 
در اداره حکومت مدخلیت 
دارد، آگاهی کامل داشته 
باشد )شرط علم( و ثانیا در 
اج���رای آن بدون هیچگونه 
انح���راف و ک���ژی، عدال���ت 
)ش���رط  نمای���د  رعای���ت  را 

عدالت و تقوا(

اص���ل  در  اساس���ی  قان���ون 
پنج���م ب���ه تبیی���ن جای���گاه 
مج���ری و ناظ���ر در اج���رای 
ش���ریعت پرداخته و اجرای 
این مهم را در دوران غیبت 
حض���رت ول���ی عص���ر عجل 
هللا تعالی فرجه الشریف، 
بر عهده فقیه عادل، باتقوا، 
آگاه به زمان، شجاع، مدیر 

و مدبر، نهاده است
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 معرفی، نقد و بررسی )27( میکند: 
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