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 نامهپایان تدوین و پروپوزال نگارش نامهشیوه

 گروه قرآن و حدیث

. نماید تبعیت واحدي نگارش شیوه از بایستی ،دکتري و ارشد کارشناسی مقاطع در تحصیلی هاينامهپایان نگارش

ي سامانهدر  شده تعیین استانداردهاي براساس را خود ينامه پایان هستند مؤظف دانشجویاناز این روي، تمامی 

بنا بر اقتضاي رشته علوم قرآن و حدیث، باید  ، لکن در برخی مواردنمایند تدویندانشگاه حضرت معصومه)س( 

 :موارد زیر را رعایت کنند

  موضوع انتخاب

توسط دانشجو انجام  اخذ مشورت از استاد راهنماي دوم به همراهزیر نظر استاد راهنماي اول باید انتخاب موضوع 

 پذیرد.

  .هماهنگ باشد دانشجوتحصیلی  گرایش با باید انتخابی موضوع 

 علمی مدارك سازمان اطالعاتی پایگاه به باید محترم دانشجویان منظور این بهباشد؛  تکراري نباید انتخابی موضوع

 .فرمایند مالحظه را مصوب هاينامه پایان لیست و نموده مراجعه هادانشگاه سایت و علمی پایگاههاي سایر 1 ،ایران

 طرح تحقیق مندرجات

 است: ذیل قرار به آنها اهم که یابدترکیب می متعددي اجزاي از طرح تحقیق هر

 الهمس بیان

 .نماید اقدام از منابع مختلف موضوع کلی يمطالعه به نسبت ،موضوع انتخاب از پسدانشجو 

 کلی احکام بیان و مستندات ارائه و هامثال و مصادیق برخی ذکر با انتخابی موضوع کلی شرح حاوي ،لهأمس بیان

  .نماید ارائه مخاطب به را کلی شناخت بتواند تا است موضوع

 يانگیزه مباحث محوريِ یا مجهول موارد است الزم ، از کلی به جزئی بوده والهمس بیانسیر ورود به بحث در 

 .شودمورد توجه قرار گرفته و تصریح  ،موضوع انتخاب در دانشجو اصلی

 .بیش از یک صفحه شود نباید الهمس بیان در مندرج مطالب حجم

 تحقیق سؤاالت

 .شود مطرح روشن و شفاف صورت به باید طرح تحقیق در سؤاالت

 .باشد داشته تناسب و هماهنگی انتخابی عنوان با دقیقاً بایستی تحقیق سؤاالت

 . شود اجتناب ،کلی بسیار سؤاالت طرح ازباید 

کل ؛ یعنی خواهد بود (فرعی)به تعداد فصول پایان نامه سؤال اصلی و سه تا چهار  سؤال داراي یک طرح تحقیق 

مورد هاي فرعی باید در یک فصل یا بخش، سؤال و هر یک از  یابدسامان میاصلی  سؤال پایان نامه، در پاسخ به 

 .پاسخ داده شودبررسی قرار گرفته و 
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ت سؤاال باشد، بلکه ( بله، خیر )یا چند کلمه مانندت تحقیق نباید طوري تنظیم شود که جوابش یک سؤاال از این رو،  

 شوند:دسته تقسیم می تحقیق بر چهار

 مانند؛ عوامل دنیاگرایی مردم در عصر امام علی)ع( چه بود؟ از چیستی سؤال 

 مانند شیوه تقسیم بیت المال در دوره حکومت امام علی)ع( چگونه بود؟ از چگونگی سؤال 

 فاي سه گانه سکوت کردند؟دوره حکومت خلدر  چرا امام علی)ع(مانند  از چرایی سؤال 

 شیوه حکومتی امام علی و خلفاي پیشین کدام است؟مانند؛ موارد اشتراك و افتراق  ایاز رابطه و مقایسه سؤال 

اصلی باشد؛  سؤال اي( باید مطابق ت فرعی نیز)از لحاظ چیستی و چگونگی، چرایی و مقایسهسؤاال بر این اساس، 

 هاي فرعی نیز از نوع چیستی باشد.سؤال از چیستی باشد باید تمام  سؤال اصلی دانشجو،  سؤال یعنی اگر 

 تحقیق پیشینهب

ن کاستی و مثبت آ يو جنبه یدهذکر گرد به موضوع پایان نامههاي تخصصی مربوط ، نگارشباید ي تحقیقدر پیشینه

ي تحقیق ؛ یعنی دانشجو با نوشتن پیشینهروشن گرددبا نگارشهاي قبلی  نامهپایانو تمایز و تفاوت روشن شود 

 دهد.مناسب، با گزارش کارهاي انجام شده، خأل پژوهشی را روشن نموده و نوآوري تحقیق خود را نشان می

 تحقیق روش

 نماید. مشخص را خود تحقیق روش باید دانشجو 

 روش تحقیق، انواع متفاوتی دارد.

 انواع تحقیق از نظر هدف 

 ا این توضیح که:ب .«عملی»و «کاربردي» ،«نظري» ،«بنیادي» از نظر هدف بر چهار نوع است: تحقیق،

 قوانین پرداخته، واصول  ها،ها و روابط بین متغیرپدیده پژوهشی است که به کشف ماهیت اشیاء، تحقیق بنیادی:

هاي دانش مرز يبه توسعه در نتیجه، و شودجدیدی در حوزه مرتبط با تحقیق میمنجر به ارائه نظریه و نگرش 

مالصدرا  «حرکت جوهري»مثل نظریه  همان نظریه پردازي است ؛د. هدف تحقیق بنیاديکنرشته علمی کمک می

در حوزه  ،«ثیر مکان و زمان در فرآیند اجتهادأت»مبنی بر  خمینی )ره(،در حوزه علم فلسفه یا همچون نظریه امام  )ره(،

 انیشتین.« نسبیت»علم فقه وحقوق یا مثل نظریه 

اي مورد استفاده قرار موسسه نهاد و در هیچ سازمان، پژوهشی است که حاصل آن به طور مستقیم :تحقیق نظری

 .شودوهش میژهای مرتبط با موضوع پنظریه یا نظریهدر یک تعدیل  منجر به تثبیت یا جرح وبلکه  ،گیردنمی

 شود.اي انجام میمطالعات کتابخانه يو بر پایه کردههاي استدالل و تحلیل عقالنی استفاده از روش ،تحقیق نظري

 رفتارها،به کمال رساندن  هشی است که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادي به منظور بهبود وپژو: تحقیق کاربردی

 از این رو،. شودي جوامع انسانی انجام میمورد استفاده الگوهاي و ساختارها تولیدات،، وسایل ابزارها، ها،روش

سازمان و یا مرکز خاصی  موسسه، نهاد، يتواند مورد استفادهآوردهاي آن به طور مستقیم میپژوهشی است که دست

یا  باشد.اي از تحقیق کاربردي مینمونه «توان مشکل بیکاري را حل کرداین که چگونه می» براي نمونه، قرار بگیرد.

 در حوزه علم فقه وحقوق .« پولنحوه جبران کاهش ارزش » همچون پژوهش درباره
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براي  ؛ زیرا نتایج آن به صورت مستقیمیا حل مشکل نامید الهاین تحقیقات را باید تحقیقات حل مس :عملی تحقیق

و موضعی دارد و خاصیت  خصلت محلیدر بیشتر موارد،  عملیتحقیقات  شود.به کار گرفته می خاص یلهأمسحل 

زیرا از معلومات و قوانین آنها استفاده  ؛هاي تحقیقات بنیادي تکیه دارندداده بر این تحقیقات تعمیم پذیري زیاد ندارد.

« شخصیت یا حزب سیاسی در بین مردم محبوبیت یککاهش الیل دلیل یا د»تحقیق درباره  به عنوان مثال، ؛شود می

یا  «گسترش تفکر تکفیري در میان اهل سنتدالیل »یا  «کنونی ایران يازدواج در جامعهدالیل کاهش آمار » یا

 عملیاز نوع تحقیقات « هاي موفق ترویج قرآنروش» «چگونگی کاهش تورم در جامعه»هاي مربوط به بررسی

 ؛هاي قابل پذیرش استي راه حلارائه ،بلکه هدف آن ،ها نبودهاي از دانشایجاد مجموعه یعملهدف تحقیق  د.هستن

 .انجامد.یعمل و تغییر اجتماعی م به اقدام و در نهایتکه 

 

 از نظر روش گردآوری اطالعات:انواع تحقیق 

  اطالعات.مرحله پردازش  دوم( مرحله گردآوري اطالعات؛ اول( هر تحقیقی دو مرحله دارد:

 ،«(اي و نمونه برداري میدانی )اعم از مصاحبه اي و پرسش نامه»به از نظر روش گردآوري اطالعات، تحقیق،

 تقسیم می گردد.« آماری» و « فیش بردارییا همان  ایکتابخانه»

که محقق براي گردآوري اطالعات ناگزیر است به محیط بیرون برود  شودهایی اطالق میهاي میدانی به روشروش

 موسسات، ،یعنی افراد اعم از انسان ؛نیز برقراري ارتباط مستقیم با واحد تحلیل و ،و با مراجعه به افراد یا محیط

ار سنجش یا ظروف او باید ابز ،در واقع ،آوري کنداطالعات مورد نظر خود را گرد ،و غیره موردها ،سکونت گاه ها

سپس براي  برداري آنها را تکمیل نماید ومشاهده وتصویر مصاحبه، اطالعاتی خود را به میدان ببرد و با پرسشگري،

 تجزیه و تحلیل به محل کار خود برگردد. بندي وطبقه ،استخراج

 

 انواع تحقیق از نظر روش پردازش اطالعات:

و ممکن است شود بندي میدسته «ايمقایسه» و «تحلیلی» ،«توصیفی»پردازش اطالعات نیز به  ياز نظر شیوهتحقیق 

 ها هم باشد:ترکیبی از این شیوه ،روش مورد استفاده در یک تحقیق

 باشند.می« لهأبدون تاکید بر علت یابی مس»و «گزارشی»ها داراي صورتی : این دسته از پژوهشتوصیفی

. شودتنها به آنچه موجود است و نه چرایی امر موجود توجه می ،واقعه و یا یک اندیشه که در آنگزارش یک  مانند:

 خواهد بداند ماهیت پدیده،در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چیستی و چگونه بودن موضوع است و می ،در واقع

کند و به توصیف این تحقیق وضع موجود را بررسی می ،به عبارت دیگر یا مطلب چیست و چگونه است. ، شیئمتغیر

در  فرایندها وروندهاي آن را مطالعه و ماهیت، ،ها و صفاتپردازد و ویژگیمنظم و نظام دار وضعیت فعلی آن می

هاي فرزندان به عدم تفاهم بین پدر واکنش»در بررسی  ،براي مثال کندارتباط بین متغیرها را بررسی می صورت لزوم،

و انواع  هار در صدد آن است که چگونگی واکنشپژوهشگمحرز تلقی شده و  وجود واکنش از نظر محقق، ،«و مادر

 مختلف آنها را شناسایی کند.
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عناصر و مطالب مورد نظر  ،در تحلیل محتوا محقق در چنین تحقیقی به دنبال تجزیه و تحلیل مطالب است. :تحلیلی

 هايها یا متنها، بندها، جملهاین عناصر ممکن است کلمه گیرد.قرار میگردآوري و طبقه بندي شده و مورد تحلیل 

خاص  موضوعی يباره شفاهی و تصویري در هايشفاهی باشد. این نوع تحقیق را متنیا  مکتوب کامل در آثار

، تصاویر، اوراق امتحانی ها،ها، مطالب نوار و فیلم، سخنرانیها، مجلهها، روزنامهها، مقالهنظیر کتاب دهدتشکیل می

 .هاها و فرمنامهپرسش ها،نقشه اي،تصاویر ماهواره هاي هوایی،هاي معمولی، عکستابلوها، عکس

در خصوص موضوع  در تحقیقات مقایسه که در صدد بیان روابط دو یا چند دیدگاه، یا افراد و گروهها؛ ایمقایسه

خاصی است در علوم اسالمی معموال با عنوان مطالعه تطبیقی یاد می شود مثال مطالعه تطبیقی روایات مهدوي نهج 

که محقق باید در صدد یافتن اشتراکات و افتراقات دو شرح نهج البالغه در تفسیر  میثم و تستريشرح ابن بالغه در اال

 روایات مهدوي باشد.

 ،یابیارز ،يگردآور قیاست که از طر گذشته ینیو عـ کیستماتیسـ يبـازساز، یخیاز پژوهش تارمنظور : تاریخی

و  ردیگیصورت م قابل دفاع ياجهینت لیو تحص عیحوادث به مـنظور اثـبات وقـا بیسقم و ترک و صحت نییتع

 است. یمبتن نیمع ياهیغالبا بر فرض

 ت اصلی و فرعی حاصل خواهد شد.سؤاال از یافتن پاسخهاي ؛ اهداف تحقیق همان نتایجی است اهداف
 

 ذمأخ و منابع فهرست

 منابع از جامع نسبتاً فهرستی انتخابی، عنوان با مرتبط مطالب بر کلی مروري و مطالعه با تا است مکلف دانشجو 

به  و ... مربوطه افزارهاي نرم نامه، پایان مقاله، کتاب، از اعم منبع مشخصات دقیق ذکر با را خود ياستفاده مورد

ها باید نام دانشجو و استاد . در خصوص پایان نامهنماید ارائه همراه مشخصات نویسنده و زمان و مکان انتشار اثر

 راهنما و مرکز علمی دفاع پایان نامه را ذکر نماید. در مقاالت نیز نام و رتبه علمی مجله ذکر شود.

 .با موضوع خود داري شودو نامربوط از ارائه منابع ناهمخوان 

 .منبع باشد  15باید بیش از  نابع معرفی شده در پروپوزالم

 مرجع کامل مشخصات حاوي و شود ارائه نمؤلفا خانوادگی نام براساس و الفبایی با ترتیب باید منابع فهرست

 .باشد شناسی

 

 راهنمای نگارش متن پایان نامه

 رعایت نکات زیر الزامی است: ،نامه براي نگارش درست پایان

 مدخلی همچون طرح، آغاز هر مبحثی باید با دو عنوان پی در پی باشد بنابراینواند حاوي تمتن پایان نامه نمی

 شود. همراه–هر چند کوتاه -مساله

ایر سنگارش  نباید ترکیبی از جمالت و بندي خود دانشجو تالیف شود وجمله متن پایان نامه باید با نگارش و

که در این صورت  نویسندگان باشد، به استثناي مواردي که ذکر عین جمله نویسنده در متن، ضرورت داشته باشد
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بندي و تحلیل آراء، جمع گیرد. این کار باید عمدتا با نقد وداخل گیومه قرار مینقل قوق مستقیم بوده و 

یعنی به  ؛خودداري نمایدي مستقیم هادر نقل قول روياز زیاده بایدپژوهشگر  .خود را نشان دهد ،هاگیرينتیجه

  ها تبدیل گردد.اي از نقل قولنامه به مجموعهاي نباشد که پایانگونه

د جز در موارد استثنایی مانند نقل یک آیه یا حدیث طوالنی و مستقیم نباید بیش از سه سطر باش هاينقل قول

 .شودبوده و بصورت چپ چین تنظیم می... که در این صورت بدون گیومه 

دست دوم استناد داده شود،  نباید به منابع غیر اصیل و ،رشته یا موضوعدست اول در هر  با وجود منابع اصیل و

مگر مثال با وجود یک حدیث در اصول کافی، نباید آدرس آن حدیث از بحاراالنوار یا وسائل الشیعه داده شود 

باید توجه داشت که فراوانی ارجاعات، به خودي  ها یا رویکردهاي نو در مساله باشد.نکتهآنکه این منایع حاوي 

 بر حسب نیاز، مزیت است. دست اول و بلکه مراجعه به منابع اصیل و ،آیدخود مزیت به حساب نمی

رسمی، ممنوع هاي شکاربرد ادبیات عامیانه در نگار است و نوشتاري فارسی ،زبان رسمی پایان نامه و رساله

ها و عبارت ها واز بکارگیري متن هاي فارسی روان بهره جسته شود وباید از واژهنامه پایاندر نگارش . است

 :گرددو احادیث که بصورت زیر تنظیم می جز آیات واژگان بیگانه در متن خودداري گردد

بصورت مستقیم و قرار گرفته استدالل مباحث  در صورتی که در کانوناحادیث،  آیات قرآن کریم وذکر 

درج شود مانند « ؛»فاصله، باید در متن بیاید و سپس ترجمه فارسی اش با مورد استناد قرار گرفته

 نمونه زیر

جا ]آناند؛ زدهديدى هنگامى را كه ]كافران[ وحشتو اى كاش مى ؛إِذْ فَزِعُوا فَالَ فَوْتَ وَُأخِذُوا مِن مَكَانٍ َقرِيبٍ وَلَوْ تََرى»

 فونت آیه با فونت ترجمه متفاوت باشد. 2.«اندكه راهِ[ گريزى نمانده است و از جايى نزديك گرفتار آمده

 الْحـَدِيدِ  كَزُبَرِ قَوْمٌ مَعَهُ يَجْتَمِعُ الْحـَقِّ إِلَى النَّاسَ يَدْعُو قُمَّ َأهْلِ مِنْ رَجُلٌ» :نقل شده( ع)کاظم نمونه روایت: از امام

 قيام قم اهل از مردي؛ لِلْمُتَّقِينَ الْعاقِبَةُ وَ يَتَوَكَّلُونَ اللَّـهِ عَلَى وَ يَجْبُنُونَ لَا وَ الْحـََربِ مِنَ يَمَلُّونَ لَا وَ الْعَوَاصِفُ الرِّيَاحُ  تُزِلُّهـُمُ لَا

 هستند،( محكم و سخت) آهن هايپاره مانند كه گيرندمي را او گرد جمعيتي. نمايدمي حق به دعوت را مردم و كندمي

 كنندمي توكّل خدا بر و دهندنمي راه خود به ترس و شوندنمي خسته جنگ از و دهدنمي تكان را آنها سخت هايطوفان

  3.«است پرهيزكاران براي عاقبت و

کتاب، شماره نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، نام آدرس مطلب در پاورقی بدین صورت است؛ 

 جلد، شماره صفحه، شماره حدیث.

                                                           

 52 / أسب .2

 .37، ح 216، ص 57بحاراالنوار، ج محمد باقر، مجلسی،  .3



6 
 

 جنگ آتش كه نگاميه ؛فَلَمْ يَكُنْ أَحٌَد مِنَّا أَْقرَبَ إِلَى الْعَدُوِّ مِْنه اللَّهِ كُنَّا ِإذَا احَْمرَّ الْبَْأسُ اتَّقَيْنَا ِبرَُسولِ» فرمايد:مي (ع) علي امام 

 4«.، از او نزديكتر نبوددشمن از ما، به يك هيچ ساعت و در آن برديممي پناه رسول خدا شد ما بهور ميشعله سخت

دانشجو باید زیر نظر استاد راهنما، براي ترجمه قرآن کریم و نهج البالغه، در کل پایان نامه از ترجمه مشخص 

 دقیق تري باشد ي موجود را نپذیرفته و درصدد ترجمهتفاده کند مگر اینکه شخصا ترجمه و معتبري اس

هاي مختلف به گونه ممکن است پیچیده است و آوردن عبارت هاي عربی مورد استدالل یا استشهاد که دقیق و

 تحلیل شود، در متن بال مانع است. شرح و

هاي ، روایت، عبارت عربی، عبارت زبانیک آیه متن ها افزون بر ارجاعات، مطالب دیگري از قبیلدر پاورقی

سبب اختالل در نظم بحث  و گشا که آوردن آن در متن امکان نداردهاي فرعی راهورد ارجاع، توضیحدیگر منبع م

آوري که یادرا هایی از خود نویسنده نکته شخصیت ها با ذکر مختصري از شرح حال آنها، عالم ومعرفی اَ ،شودمی

 توان آورد.می آنها سودمند است

ویرایش مربوط است، مطابق  آنچه به آیین نگارش و وصل ها، فصل ها و ،هاسایر عالمت گذاري ودر نظام نقطه

براي رعایت امالي صحیح الزم  در سراسر پایان نامه عمل شود وبا آخرین دستور العمل ها وبا رویه یکسان 

 است دستور خط فارسی، مصوب فرهنگستان فارسی مبناي عمل قرار گیرد.

 عد شکلی زیر نیز پیروي خواهد شد:در نگارش متن اصلی پایان نامه از قوا

تاي مانند  نوشتاري متون عربی اعم از آیات و روایات شیوهتنظیم شود تا  مناسبی تمامی متن پایان نامه با فونت

 نهج البالغة دقیق تایپ شود مانند و ... منقوطه

 

 (ارجاعی) استنادی پاورقی

 اصول رعایت لحاظ به و کندمی ایفا محقق امانتداري در مهمی نقش ،تحقیقی اثر و کار هر در استنادي پاورقی

 مطالب دقیق مستنداتبراي مطالب و ادعاهاي خود یا استدالل بیاورد یا بایستی  پژوهشگري هر، تحقیق اخالق

 اصول است. غیره و مقاله یا کتاب از اعم متن، در استناد مورد منابع مشخصات شامل پاورقی این ید.نما ذکر را

 :است ذیل قرار به استنادي پاورقی ذکر روشهاي و

 .56ص ، 27ج  ،تفسیر تسنیممثال: جوادي آملی، عبداهلل، 

 .24ص ،2ج المیزان فی تفسیر القران،طباطبایی، سید محمد حسین، 

 مانند مقاله:

 32 ص عنوان مجله،، «عنوان مقاله» ،رضا، سیدمودب

  (ارشد کارشناسی) ها نامه پایان یا )دکتري( ها رساله به استناد در

 . 52بقره، مثل: شود اکتفا پاورقی در آیه و سوره نام ذکر به قرآن به ارجاع در 
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 .شود خودداري آن نظایر و مرحوم و اهلل آیت دکتر، مثل دانشگاهی و علمی عناوین نوشتن از ها پانویس در

 درج آن رویت تاریخ همراه به سایتبو از استفاده مورد صفحه کامل آدرس اینترنتی، سایتهاي به استناد صورت در

  .شودمی


