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در مقدملله گللزارش اينگونه آمده اسللت: مكاتب سياسللي 
گوناگون، گونه هللاي مختلفي از حكومت را در طول تاريخ 
نظريلله پردازي کرده و از تشللكيل آنها حمايللت کرده اند. 
شللايد بتوان گفت هيچ نظريه مختلف حاکميت در جوامع 
مختلف را نمي توان يافت که مردم در آن نقشللي نداشللته 
باشللند. حداقل حضور مردم در نظريلله هاي حاکميتي در 
حكومت هاي خودکامه به عنوان حكومت شللوندگاني است 
که بدون هيچگونه مشارکتي در امر حاکميت، صرفاً وظيفه 
تبعيت از اوامر حاکمان را به عهده دارند و استنكاف آنها از 
اجراي دستورهاي حاکمان موجب مجازات آنها مي شود و 
حداکثر نقشللي را که براي مردم در نظر گرفته شللده است 
مي توان در حكومت هللاي دموکرات يافت که به حكومت 
مردم بر مردم تعريف مي شللود و مردم نقشللي محوري در 
تحقللق آن حكومت دارند. نقش و جايگاه مردم در حكومت 
اسللامي نيز همواره محل بحث ميان انديشمندان مسلمان 
بوده اسللت. در حكومت اسللامي، اسللاس و بنيان فعاليت 
ها، نظر و خواسللت شللارع مقدس است و از اين رو تشكيل 
اينگونلله حكومت ها چه در زمان معصومين و چه ادامه آن 
در دوران غيبت معصوم از مباحثي است که در حيطه کام 
اسامي محل بحث انديشمندان قرار دارد؛ چراکه حكومت 
اسللامي از اصول نبوت و امامت سرچشللمه گرفته و بدين 
سللبب ويژگي ها و خصوصيات آن، در علم کام که موضوع 
آن عقايد ديني اسللت، محل بحث قرار مللي گيرد. فارغ از 
بحللث هاي مختلف در باره چيسللتي، چرايللي و چگونگي 
حكومت اسامي و شرايط فعاليت آن در زمان هاي مختلف 
که محل بحث اين بخش از نوشللتار نيست، جايگاه و شأن 
مردم در حكومت اسللامي و نقللش آنها در مراحل مختلف 
تشكيل و اسللتمرار حكومت اسامي و حد و حدود فعاليت 
و ميللزان تأثيرگللذاري آنها در تحللوالت مختلف مربوط به 
حكومللت اسللامي از موضوعات مهمي اسللت که در حوزه 
مسللائل حكومت اسامي مورد بحث و بررسي انديشمندان 
مختلف قرار گرفته و نظريه هاي مختلفي در مورد آن بيان 

شللده است. قانون اساسي جمهوري اسللامي ايران هم در 
اصللل 2، تصريح کرده اسللت که امور کشللور بايد با اتكا بر 
آراي عمومي اداره شود و اين اتكا به آراي عمومي در قالب 
انتخابات، بللا انتخاب رئيس جمهور يللا نمايندگان مجلس 
شوراي اسامي، اعضاي شوراها و ... يا از طريق همه پرسي 
در مسللائل و موضوعات مهم و حسللاس جامعه صورت مي 
گيرد. به اين ترتيب قانونگذاران اساسللي کشورمان پس از 

تأکيد بر موازين اسامي
به عنوان محور و اساس همه قوانين و مقررات در کشور در 
اصل 4 و مشخص کردن ولي امر و امام جامعه و خصوصيات 
وي در اصللل 2، در اين اصللل يكي ديگر از پايه هاي اصلي 
حكومللت يعني مردم را موضوع قرار داده و جايگاه آن را در 
اداره امور جامعه اسللامي روشن ساخته اند. در اين بخش 
از مباني تحليلي نظام جمهوري اسامي ايران و با توجه به 
آنچه در اصل 2 قانون اساسللي به مردم سپرده شده است، 
نخست بايد نقش مردم در مراحل مختلف حكومت اسامي 
روشن شود و پس از آن و با فهم منظور قانونگذاران اساسي 
کشورمان از اين اصل، ادله فقهي چنين امري بررسي شود. 
بلله عبارت ديگر در اين بخش ادله فقهي اداره امور کشللور 
با اتكا بر آراي عمومي بررسللي شللده و سازوکارهاي فقهي 
مشللارکت مردم در اداره نيز با توجلله به آنچه در اين اصل 
ذکر شللده است، تحليل خواهد شد. عاوه بر اين چارچوب 
ها و محدوديت هاي مطرح در اين زمينه در موازين شرعي 

و قانوني، تبيين مي شود.
در مبحللث گللزارش اول بللا عنوان نقش مللردم در مراحل 
مختلف حكومت اسللامي اينگونه آمده اسللت: در بررسي 
مبانللي تحليلي نظام جمهوري اسللامي ايللران در اصل 2 
قانون اساسللي که اداره امور کشور را با اتكا بر آراي عمومي 
معرفللي مي کند، يكللي از مباحث مقدماتي مهم، بررسللي 
جايگاه مردم در حكومت اسللامي اسللت تا پس از آن و با 
توجلله به نظريه مختار در اين زمينلله، ادله و مباني مربوط 
به اداره امور کشللور با اتكا بر آراي عمومي محل بحث قرار 
گيرد. تشللكيل حكومت اسللامي فرايندي چند مرحله اي 
اسللت که در همهي مراحل آن مي توان حضور مردم را در 
نقش هاي مختلف مشللاهده کرد. به عبارت ديگر مردم در 
مراحل مختلفي در روي کار آمدن حكومت اسللامي، نقش 
آفريني مي کنند که نقش هاي متفاوت ايشان در هر کدام 
از اين مراحل بايد به دقت بررسللي شود. يكي از نتايج اين 
بررسي ها تبيين اين مسللئله است که در نگاه قانونگذاران 
اساسللي کشللورمان در کداميک از مراحل زير، امور بايد با 
اتكا بللر آراي مردم انجام گيرد؟ آيا آراي عمومي در مرحله 
تشللكيل حكومت اسللامي هم نقش نهايي و تعيين کننده 
دارد يا از اداره امور کشللور صرفاً مرحلهي پس از تشللكيل 
حكومت اسللامي و پيشللبرد امور جاري جامعهي اسامي 

مدنظر است؟
گفتار اول: نقش مردم پيش از تشكيل حكومت اسامي

گفتار دوم: نقش مردم در مرحله تشكيل حكومت اسامي
گفتار سوم: نقش مردم پس از تشكيل حكومت اسامي

در مبحللث دوم گزارش با عنوان ادله فقه اداره امور کشللور 
بللا اتكا بر آراي عمومي اينگونه آمده اسللت: نقطه کليدي و 
مللورد توجه در اين بخش در تحليل مباني نظام در اصل 2 
قانون اساسللي، حكم صريح اين اصل بر اداره امور کشور با 
اتكا بر آراي عمومي از طريق انتخابات و همه پرسللي است. 
اين اصل تاش کرده نقش مردم را در مرحله اداره حكومت 
اسللامي مشللخص کند و در نهايت به صراحللت اداره امور 
عمومللي را بلله آراي عمومي متكي کللرده و نقش مردم را 
در اداره امور جامعه مشللخص کنللد؛ البته مردم اين اعمال 
مديريت را براساس سازوکار قانوني، به صورت غيرمستقيم 
و از طريللق نمايندگان خود انجللام خواهند داد يا اينكه در 
موضوعات خاص همه پرسللي صللورت خواهد گرفت. آنچه 
در باره اين حكم قانون اساسللي نيازمند تحليل و بررسللي 
اسللت، مباني و ادله فقهي و کامي اين موضوع يعني اداره 
امور با اتكا بر آراي عمومي اسللت. آيا مشارکت مردم و اتكا 
به نظر ايشللان با اسللتفاده از ادله فقهي قابل اثبات است؟ 
يعني براسللاس نظر شللارع مقدس، مللردم در مرحله اداره 
حكومت اسللامي نقش مؤثري در امللور دارند يا خير؟ که 
در اين مبحث به اين سللؤاالت پرداخته خواهد شللد. براي 
درک صحيح مبناي بحث مشارکت مردم در اداره حكومت 
اسامي بايد دريافت که منظور از اين مردمي که قرار است 
در اداره حكومت اسللامي نقش داشته باشند چيست؟ آيا 
منظور همان شهروندان مدني در حكومت هاي ليبرال است 

يا تعبير ديگري از مردم مدنظر است؟
گفتار اول: مشارکت فعال از باب وجوب مقدمه واجب

گفتار دوم: متعلق تكليف واقع شدن امت در کنار امامت
گفتار سللوم: مسئوليت مسلمانان نسبت به يكديگر در امور 

اجتماعي
گفتار چهارم: خيرخواهي و نصيحت امام مسلمانان

گفتار پنجم: اطاق و عموم بعضي از دستورهاي قرآن
بند اول: تعاون در امور خير

بند دوم: توصيه به حق و صبر
بند سوم: امر به مشورت و وجوب دوسويه آن

در مبحث سللوم گزارش با عنوان سللازوکارهاي مشللارکت 
مردم در اداره امور کشللور اينگونه آمده اسللت: ادله اي که 
در مبحث قبلي مطرح شللد، گوياي ايللن بود که اداره امور 
کشللور براسللاس مباني و به استناد ادله فقهي و کامي، در 
نظام سياسللي جمهوري اسامي ايران به آراي عمومي اتكا 
يافته است. اصل 2 قانون اساسي که بيان کننده اين امر به 
عنوان يكي از اصول کلي قانون اساسي است، عاوه بر بيان 
لزوم اداره کشللور با اتكا بلله آراي عمومي، راه هاي اجرايي 
کردن اين موضوع را نيز تصريح کرده اسللت: در جمهوري 
اسامي ايران امور کشللور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره 
شللود، از راه انتخابات: انتخاب رئيس جمهللور، نمايندگان 
مجلس شللوراي اسامي، اعضاي شللوراها و نظاير اينها، يا 
از راه همه پرسللي در مواردي که در اصول ديگر اين قانون 

معين مي گردد.
در مبحث چهارم گزارش با عنوان چارچوب هاي اداره امور 
کشللور با اتكا بر آراي عمومي اينگونه آمده است: بر اساس 
مبانللي مذکور در مباحث قبلللي، اداره امور عمومي بايد در 
حكومت اسللامي با اتكا بر آراي عمومي و مشللارکت مردم 
صللورت گيرد و سللازوکارهاي مربللوط و الزم براي اين امر 
طراحي و اجرايي شود. اما اين بيان مطلق و بدون قيد اتكا 
به آراي عمومي به اين معنا نيست که نظام اسامي در اين 
موضوع به اشتراک نظري با حكومت هاي مردم ساالر غربي 
رسيده است و همان نقشي که در عالم نظريه پردازي براي 
مردم در آن دسللته از حكومت ها در نظر گرفته مي شللود، 
در حكومت اسامي نيز اجرايي و عملياتي مي شود؛ چراکه 
در نظام هاي سياسي بر پايه ليبرال دموکراسي، از آنجا که 
اومانيسم )انسانگرايي( وجه غالب فكري نظام سياسي است، 
مردم مؤثرترين و اصلللي ترين عامل تصميم گيري در باره 
مسائل مختلف معرفي شللده و تاش مي شود محدوديتي 

در راه اعمال نظر مردم به وجود نيايد.
گفتار اول: شريعت اسامي
گفتار دوم: تنفيذ ولي فقيه

در جمع بندي اصل ششم اينگونه آمده است: اصل 2 قانون 
اساسي در راستاي بيان اصول کلي حاکم بر نظام جمهوري 
اسللامي ايران، پللس از تعيين موازين اسللامي به عنوان 
اصللول حاکم بر هملله قوانين و مقررات کشللور در اصل 4 
و تعيين اوصاف و خصوصيات حاکم اسللامي و معرفي ولي 
امر به عنوان امام جامعه اسامي در اصل 2، در اين اصل به 
نقش و جايگاه مردم در اداره کشور اسامي پرداخته است. 
مردم در مراحل مختلف تشللكيل حكومت اسامي وظايف 
متفاوتللي دارند و تأثيللرات مختلفي بر جاي مللي گذارند. 
پيش از تشكيل حكومت وظيفه بسترسازي و زمينه سازي 
تشللكيل حكومت اسللامي را بر عهده دارنللد و بدون اين 
زمينه سللازي و همراهي ايشللان، حكومت اسامي با قهر و 
غلبه به هيچ عنوان تشكيل نخواهد شد. در مرحله تشكيل 
حكومت اسللامي هم اگرچه مردم در مشروعيت بخشي به 
حكومت اسللامي نقشي ندارند و حاکم اسامي مشروعيت 
خللود را از جانب خداوند دريافت خواهللد کرد، - در زمان 
حضور معصومان به نصب خاص ايشللان از سوي خداوند و 
در زمان غيبت به نصب عام فقهاي جامع الشللرايط از سوي 
معصومللان - اما اين به معناي عدم تأثيللر مردم در فرايند 
تشكيل حكومت اسامي نيست. اگرچه مقبوليت مردم نمي 
تواند موجب مشللروعيت يک حكومت شللود، بي شک عدم 

مقبوليت ايشان سبب به قدرت
نرسيدن حاکم حتي مشروع خواهد شد و از اين رو مردم در 
به فعليت رسيدن حكومت اسامي نقش اساسي دارند. پس 
از تشكيل حكومت اسللامي نيز مردم در اداره امور جامعه 
شللريک اند و وظايفي را بر عهده دارنللد. آنچه منظور نظر 
قانونگذار اساسي کشورمان در اين اصل بوده، همين مرحله 
سوم از مراحل تشكيل حكومت، يعني اداره جامعه اسامي 
است که به آراي عمومي متكي شده است. اداره امور عمومي 
با اتكا بر آراي عمومي حرف جديد و تازه اي نيسللت که در 
قانون اساسي جمهوري اسللامي ايران براي اولين بار بيان 
شللده باشد و از مباني و ادله مختلف فقهي برخوردار است. 
مردم به واسطه تكليف خود در برقراري حكومت اسامي و 
همچنين محقق شللدن هدف نهايي حكومت اسامي يعني 
برپايي عدل و اجراي دسللتورهاي شللارع مقدس، مكلف به 
مشللارکت در اداره امور جامعه تا حد امكان در راستاي نيل 
به اهداف مذکورند و بر اسللاس قاعده وجوب مقدمه واجب، 
در اين موضللوع مكلف به همكاري در اداره امور هسللتند. 
جامعه اي که اسام و حكومت اسامي را ميپذيرد، از قوم و 
ملللت به امت ارتقا مي يابد و در اين صورت در کنار امامت، 
از نگاه شارع در اجراي بسياري از احكام شريعت تكليف مي 
يابد و به واسللطه مسئوليتي که اعضاي اين امت، نسبت به 
سرنوشللت يكديگر در امور اجتماعي دارند، بايد با مشارکت 
در اداره امور جامعه اسامي، اين مسئوليت خود را به احسن 
وجه به انجام رسللانند. گذشته از اين، اطاق و عموم بعضي 
از دستورهاي قرآن همچون تعاون در امور خير و توصيه به 
حق و صبر و مشللورت دوسويه ميان مردم و حاکم اسامي 
نيز اقتضا دارد که مردم در اداره جامعه اسللامي مشارکت 
کنند و اداره امور کشللور با اتكا به نظر ايشان صورت گيرد. 
تحقق اين امر به سللازوکارهايي نياز دارد که قانون اساسي 
آنها را در دو امر انتخابات و همه پرسللي متبلور کرده است. 
انتخابات و همه پرسللي شيوه هاي مشارکت دادن مردم در 
اداره امور جامعه هسللتند و با توجه به جديد بودن تأسيس 
آنها در قالب مدرن امروزي، ادله فقهي مشللخص و خاصي 
براي آنها وجود ندارد. از سوي ديگر نكته مهم در ادله فقهي 
مشللارکت مردم در اداره جامعه، تأکيد بر اصل مشللارکت 
مردم اسللت و نسبت به شيوه هاي آن سخني وجود ندارد. 
بلله عبارت ديگر، مشللارکت مردم در اداره امور نزد شللارع 

موضوعيت دارد و شلليوه هاي آن بسللته بلله زمان و مكان 
تحقللق موضوع متفللاوت خواهد بود و ولللي فقيه به عنوان 
حاکم جامعه اسللامي مكلف است تا بهترين و دقيق ترين 
شيوه هاي مشارکت مردم را پيش بيني کرده و زمينه هاي 
اجرايي کردن آن را فراهم سللازد. مشللارکت مردم در اداره 
حكومت اسامي که بر اساس ادله مذکور صورت مي گيرد، 
بللدون قيد و چارچوب نيسللت. مردم از آنجا که بر اسللاس 
دسللتورهاي شارع وظيفه مشللارکت در اداره جامعه را مي 
يابند، مكلف اند سللاير دسللتورهاي شللريعت را نيز رعايت 
کنند و از اين نظر، در چارچوب شللريعت، حق اداره جامعه 
را دارند و طبيعي است که بر اين مبنا حق اتخاذ تصميماتي 
خاف نظر شارع را در قالب مديريت جامعه نخواهند داشت. 
از سللوي ديگر از آنجا که تولي حكومت اساسللاً با ولي امر 
است، تنها در اموري که ولي فقيه به مردم تنفيذ و تفويض 
کند، مردم مي توانند به مشللارکت در اداره جامعه بپردازند 
و البتلله در اين راه بايللد چارچوب هاي قانوني جامعه را که 
براي حفظ نظم جامعه ضروري است نيز رعايت کنند و در 
آن چارچوب ها بلله عمل بپردازند. در مقابل، ولي فقيه نيز 
مكلف اسللت تا حد امكان مردم را در اداره جامعه اسللامي 
مشللارکت دهد و چارچوب هاي قانوني را در راستاي فراهم 
سللاختن زمينه هاي مشارکت مردم در اداره جامعه تهيه و 

تدوين کند.

ارزیابی بخش های گزارش 
الف( عنوان

- آيا عنوان گللزارش بيان گر محتوی و اهميت موضوع آن 
است؟ خير

- آيا نام دسللت اندرکاران تهيه و انتشار گزارش بطور کامل 
شللامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، محل کار و نشللانی 

پست الكترونيک در گزارش قيد شده است؟ خير
الف( چكيده 

- آيا چكيده دقيقا آينه تمام نمای مطالعه اسللت؟ گزارش 
فاقد چكيده است.

- اگللر چكيده به تنهايی مورد بررسللی قرار گيللرد، آيا به 
اندازه کافی خاصه و چكيده کل مقاله است؟ گزارش فاقد 

چكيده است.
ب( فهرست

- آيللا گللزارش دارای فهرسللت اجمالی و تفصيلی اسللت؟ 
گزارش دارای فهرست اجمالی است.

- آيا جللداول، نمودارها و تصاوير دارای فهرسللت جداگانه 
اند؟ خير

پ( مقدمه 
- آيللا مقدمه، توجيه منطقللی از مطالعه و يا هدف از مقاله 
)بيانی از مشكل موجود و بررسی متون( را شامل می شود؟ 

ظاهرا از مقدمه بجای چكيده استفاده شده است.
- آيا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ بله

ت( روش کار 
- آيا از روش های معتبر و قابل اعتماد استفاده شده است؟ 
روش گللزارش صرفا توصيفی و اقتباسللی بللر طبيق منابع 

کتابخانه ای است.
- آيا روش های انتخاب شللده توسللط نويسندگان قادر به 

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

اند؟ خير
- اگر يک مطالعه تحقيقاتی مشابه توسط محققين ديگری 
انجام شللود، می تواند همين نتايج را در پی داشللته باشد؟ 

خير
ث( يافته ها 

- آيا يافته ها به خوبی سللازماندهی شللده اسللت؟ مطالب 
اقتباسی کنار هم چيده شده است.

- آيا نتايج به وضوح شرح داده شده است؟ بله
- آيا روش های آماری مناسب انتخاب شده است؟ گزارش 

فاقد روش های آماری است.
ج( بحث 

- آيا نتايج مهم به اختصار بيان شده است؟ بله
- آيا نويسللندگان مشخصا بيان کرده اند که فرضيه آنها در 

اين مطالعه ثابت شده يا نه؟ خير
- آيا يافته های اين مطالعه با مطالعات مشللابه پيشللين در 

اين زمينه مقايسه شده است؟ خير
- آيا محدوديت های مطالعه ذکر شده است؟ خير

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

می دهند؟ گزارش فاقد جداول و نمودارها است.
- آيللا شللكل ها و نمودارها شللفاف و قابل فهم هسللتند و 
دارای باالنويس و زيرنويس مناسب می باشند؟ گزارش فاقد 

جداول و نمودارها است.
ح( تقدير و تشكر

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

خ( پيوست ها
- آيا پيوسللت های گللزارش حاوی اطاعات مفيد اسللت؟ 

گزارش فاقد پيوست است.
- آيا پيوست ها به کسب آگاهی بيشتر در مخاطبان کمک 

می کند؟ گزارش فاقد پيوست است.
- آيا پيوسللت ها حاوی فرم ها و اسللناد مرتبط با گزارش 

است؟ گزارش فاقد پيوست است.
د( منابع

- آيللا منابع کافی برای اهداف اين مطالعه در جامعه وجود 
دارد؟ بله

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

- آيللا منابع مهم و کليدی به روز بوده اند و با دقت گزارش 
شده اند؟ بله

- شيوه ارائه مستندات و ارجاعات در گزارش چگونه است؟ 
بصورت پاورقی

ارزیابی محتوایی گزارش
الف( سامان مندی

- آيللا گزارش يک کل سللامان مند را تشللكيل می دهد؟ 
گزارش مطالبی پيرامون نظام و ويژگی های آن ارائه نكرده 
است. از اين رو مقوله مشارکت در انديشه جزءنگر از کارايی 

بااليی برخوردار نخواهد بود.
- آيا عناوين موجود در گزارش دارای انسللجام و هماهنگی 
اسللت؟ عناويللن صرفا سلسللله مراتبی بللرای طبقه بندی 

موضوعات اقتباسی است.
- آيا توضيح مطالللب در هر پاراگراف، بخش، فصل و ... در 

گزارش انجام شده است؟ بله
- آيللا در پايان هر فصل، بخللش و ... مؤلف به جمع بندی 

مطالب پرداخته است؟ بله
ب( نوآوری

- آيا محتوای گزارش دارای سطح خاصی از نوآوری است؟ 
خير

- آيللا خواندن اين گزارش تفكر نقادانه را ترغيب می کند؟ 
خير

پ( اهميت
- اين گزارش چه نيازی )بنيادی، تخصصی، درسللی، کمک 
درسللی و عمومی( را تأمين خواهد کرد؟ نيازهای درسللی و 

عمومی
- آيا نسللبت حجللم مطالب به اهميت موضللوع در گزارش 

کافی است؟ خير
ت( شيوايی، روشنی و قابل فهم بودن

- آيا متن گزارش روان و سليس است؟ بله
- آيا گزارش ساده و قابل فهم است؟ بله

ث( جامعيت
- آيللا گللزارش به لحللاظ موضوعی جامعيللت دارد و وجوه 

مختلف موضوع را پوشش می دهد؟ خير
- آيا استفاده از تصاوير، نمودارها، جداول و ... توانسته است 
به فهم گزارش کمک کنللد؟ گزارش فاقد تصاوير، نمودارها 

و جداول است.
- آيا مؤلف از ساختارها و کلمات رايج در متون علمی و نيز 

سبک نويسنده استفاده کرده است؟ بله
ج( اعتبار 

- آيللا گزارش دارای اعتبللار علمی الزم اسللت؟ گزارش به 
لحاظ عدم جامعيت و سللامان مندی از اعتبار علمی بااليی 

برخوردار نيست.
- اين گزارش مبتنی بر پژوهش های حوزه تخصصی مربوطه 

است؟ خير

ارزیابی اجتماعی گزارش 
الف( مخاطبان و ذينفعان

- مخاطبللان و ذينفعللان اين گزارش چه کسللانی خواهند 
بود؟ ظاهرا مخاطبان اين گزارش اعضای شللورای نگهبان و 

کميسيون های مشوتی آن است.
- آيا انتشار اين گزارش مورد استقبال مخاطبان و ذينفعان 

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

موضوع تخصصی ترغيب می کند؟ نامشخص
- آيا گزارش حاضر توانايی برطرف کردن نيازهای مخاطبان 

و ذينفعان خود را دارد؟ نامشخص
ب( تاثيرگذاری اجتماعی

- آيللا گزارش در بحللث پيرامون پديده مللورد نظر خود از 
جامعه نگری و نيازمحوری قابل قبول برخوردار است؟ خير

- آيللا گزارش پيش نيازها و پيش فهم های ضروری و مورد 
نياز برای فهم خود را به مخاطبان ارائه کرده است؟ بله

- آيللا گزارش برای علل و آثار مشللكات متعدد موجود در 
زندگی مردم مللدل مفهومی و تحليل مناسللبی ارائه کرده 

است؟ خير
- آيا گزارش برای حل مشللكات زندگی مردم دارای طرح 

اجرايی با پيشنهادهای مشخص و مستدل است؟ خير
- آيا گللزارش برای کارآمدی راهكارهای پيشللنهادی خود 
برای حل مشكات زندگی مردم روش راستی آزمايی خاصی 

را پيشنهاد کرده است؟ خير
- آيا گزارش توانسته است اهداف از پيش تعيين شده خود 

را محقق سازد؟ خير

ارزیابی های شکلی گزارش 
الف( ويراستاری فنی 

- آيللا تعللداد کلمات و صفحللات گزارش بللرای بيان کامل 
موضوع گزارش کافی است؟ خير

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

- آيا نللوع صفحه آرايی )نوع و انللدازه خط، فاصله خطوط، 
حاشلليه ها، سرصفحه و پاورقی و ...( گزارش مناسب است؟ 
گزارش شلللوغ اسللت و صفحات دارای سفيدخوانی مناسب 

نيست.
- آيا نشللانه گذاری در گللزارش )مانند ويرگول، نقطه، خط 
تيللره، ويرگول نقطه و پرانتز و ...( به درسللتی انجام شللده 

است؟ خير
ب( ويراستاری علمی 

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

خير
- آيا گزارش از زمان انتشللار چاپ اول تاکنون بروزرسللانی 

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

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

ج( ويژگی های خاص
- آيللا گللزارش دارای ويژگی های خاص ماننللد کادر های 

خاصه پيام، سخنان بزرگان، تاريخچه و... است؟ خير
- آيا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟ بله
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اشاره:
اشللاره: پژوهشللكده شللورای نگهبان، بازوی تحقيقاتی 
شورای نگهبان در انجام وظايفی است که قانون اساسی 
جمهوری اسللامی ايللران بر عهده اين شللورا قرار داده 
اسللت. گللزارش های پژوهشللی يكللی از مجموعه آثار 
علمی منتشللر شده از سللوی اين پژوهشكده است که 
توسللط گروه های علمی پژوهشی شللاغل در آن انجام 
شده اسللت. گزارش های پژوهشللی معموال به مفاهيم 
پايه مرتبط با وظايف شورای نگهبان می پردازد. چالش 
قانللون ضمن اعام آمادگی برای انعللكاس متن جوابيه 
پژوهشللكده شورای نگهبان، پيشاپيش از حسن توجه و 
پيشنهادات سازنده انديشمندان و نخبگان سپاسگزاری 
می کند. اين نوشللتار به معرفی، نقد و بررسللی گزارش 
پژوهشللی مباني تحليلي نظام جمهوري اسامي ايران: 
تحليل مباني اصل ششللم قانون اساسي می پردازد که 

هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

چالش قانون گزارشهای پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان را معرفی، نقد و بررسی )33( میکند: 

انتخاب و مشارکت مردم و دیگر هیچ!؟


