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 رساله/ نامهتجربیِ تنظیم و نگارش پایان شناسیِروش

در  علی حسین نجفی ابرندآباديدکتر آقاي مجموعه حاضر مطالب و نکاتی است که استاد بزرگوار جناب 
- مقطع کارشناسی ارشد حقوق کیفري و جرم 1386-87کالس درس سمینار در نیمسال دوم سال تحصیلی 

نامه شهید بهشتی، براي راهنماییِ عملی و تجربی دانشجویان در زمینۀ پایانشناسی در دانشکدة حقوق دانشگاه 
آوري و تقریر شده است و به فراخور نیاز مطالبی توسط نگارنده به آن اند که به شرح ذیل جمعنویسی ایراد نموده

در کالس نیست، الزم به ذکر است که این مطالب شاملِ تمام مطالب مطرح شده در طول ترم . اضافه شده است
  .بلکه صرفاً به اهم مطالبِ آنها در اینجا اشاره شده است

  :نامههاي پایانبخش -
نام استادان راهنما و  :)عنوان پایان نامه و نام نویسنده و استاد راهنما و مشاور(صفحۀ عنوان  -1

 .اکتفاء شود.... یا خانم... شروع نشود و به آقاي... یا سرکار... مشاور با القاب جناب 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم -2

 صفحه عنوان -3

 .)شودگاه این دو موضوع در دوصفحه آورده می(صفحه تقدیم و سپاسگزاري -4

ظر به محققان و استادان برجسته در رشتۀ مربوطه بعضی تحقیقات علمی توسط صاحبان آنها جهت نقد و ن: نکته
. گویندنیز می "تقریظ نامه یا تأیید نامه"این نوع نوشته را . نویسندشود و آنها نظرات خود را میارائه می

  .توان در این قسمت گنجانیدرا نیز مید شومی و امضاء صورتجلسۀ دفاعیه که توسط هیأت داوران تنظیم

 : چکیده -5

که با باشد چنانمینامه خط وگویاي محورهاي اصلی پایان 12تا  10آید و معموالً در قبل از مقدمه میچکیده 
کند تا به چکیده به خواننده کمک می. نامه و موضوع آن را بتوان فهمیدمطالعۀ آن، نقطۀ آغاز و پایان پایان

شکلی گیرا نوشته شود و در آن مباحثی لذا چکیده باید به . آگاه شود در یک نگاه سرعت از محتواي پژوهش
- ها، نتایج حاصل و پیشنهادهاي مربوطه به طور کلی و خالصه آورده میمانند موضوع تحقیق، روش کار، فرضیه

  .شود

 



2 
 

  ):پالن یا طرح: نامه و رساله، بهتر است بگوییمبراي پایان( فهرست مطالب -6

، فصل بخش، ها و عناوین هرتنظیم شود که تمام قسمتاین فهرست حتی المقدور باید جامع باشد و طوري 
این فهرست معموالً به ترتیب . را به همان نحوي که در متن تحقیق آورده شده دربرگیرد ...مبحث، گفتار و

 .شوندهاي پژوهش مرتب میشمارة صفحه

 ): درآمد( مقدمه -7

ها و سپس اعالن جع به فصل و بخش، کلیاتی را)بیان مسأله( در مقدمه، چارچوب کلی مطالب، طرح موضوع
نویسنده . گیري استنامه، در واقع در مقدمه و نتیجهاصل و شاه بیت بحث در پایان. کنیمپالن مطالب می

ଵمقدمه کلی معموالً باید یک دهم . دهدگیري نشان میکیفیت و اشراف خود را بر موضوع در مقدمه و نتیجه
ଵ

 
 .)صفحه 7-8حدود ( باشدیا رساله  حجم پایان نامه

 : )معموالً در دو بخشِ کلی(مطالب پایان نامه  -8

بهتر است مطالب به دو بخش و سپس هر بخش به حداقل دو فصل و هر فصل حداقل به دو مبحث و هر مبحث 
هرچه پالن یا طرح ). پالن تفصیلی(شود تقسیم می... کم به الف، ب وکم به دو گفتار و هر گفتار دستدست
 .تر باشد، امتیازِ کار بیشتر استامه یا رساله، تفصیلینپایان

 )برآمد(گیري نتیجه -9

 ): کتابنامه(فهرست منابع و مآخذ  -10

ها، ها و رسالهنامهها، پایانبندي کتابها، مقالهمنابع مورد استفاده باید متنوع باشد و از یکدیگر، بر اساس دسته
منابعی در بخش منابع و مآخذ . مقررات را نباید جزء منابع بیاوریم قوانین و. ، تفکیک شوند...ها واسناد، رسانه

هرست منابع به ترتیب حروف الفباي ف. نامه مورد استفاده و ارجاع مستقیم واقع شده استآورده شود که در پایان
منابع را به  بنديِ منطقی استفاده کرد مثالًبراي فهرست منابع باید از یک تقسیم .شوندتنظیم مینام نویسندگان 

مثالً به این شکل منابع را . نماییمتر تقسیم میسه قسمت کلی تقسیم کرده و سپس هر قسمت را به موارد جزئی
  : کنیمبندي میدسته
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  منابع فارسی -الف

  منایع عربی -ب

  فرانسوي -منابع انگلیسی -ج

  :کنیمسپس هر قسمت را به چهار بخش تقسیم می

 هاکتاب -1

 هامقاله -2

 هانامهها و پایانرساله -3

 هاي درسی و تقریراتجزوه -4

 اَسناد -5

 ايمنابع رسانه -6

 -3. عنوان منبع - 2. نام و نام خانوادگی نویسنده - 1: به دقت ذکر شوداین موارد در فهرست منابع باید  :1نکتۀ 
   :به عنوان نمونه مالحظه نمایید. چاپ شماره مجله و سال -4. شهر و سال انتشار اسم ناشر،

سال ناسی، انتشارات گنج دانش، تهران، جلد اول، چاپ دوم، شنجفی ابرندآبادي، علی حسین، دانشنامۀ جرم
1390.  

، ها یا لواحقها یا ضمیمهپیوست. آورندرا می هاپیوستبعضی نویسندگان بعد از فهرست منابع، : 2نکتۀ 
از عین آنها براي خوانندگان الزم به نظر  شامل مطالب و مدارك مهمی است که در تحقیق استفاده شده و آگاهی

اي براي دهد و وسیلهبه عبارت دیگر، نه تنها اطالعات خواننده را نسبت به موضوع تحقیق افزایش می. رسدمی
توان بعضی اسناد و مدارك مانند قوانین، مثالً می. افزایدآوري اطالعات است، بلکه بر اعتبار تحقیق نیز میجمع

را که به نحوي مبناي استناد و تجزیه و تحلیل ... ها، متن یک رأي، عین پرسشنامه وکنوانسیون ها،بخشنامه
  .اند در پیوست آوردبوده

 .شودآورده می) سمت چپ(نامه ، که در انتهاي پایانصفحه چکیده به زبان انگلیسی -11
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مشاور و  نام استادانن نامه و نام دانشجو و شامل موضوع پایا( صفحه عنوان به زبان انگلیسی  -12
 .شودآورده می) سمت چپ(نامه که در انتهاي پایان): راهنما

                                                     ********  

  :)نامهپایان پالنِ یعنی تنظیمِ(مطالب ) بنديدسته(سلسله مراتب  -
 بخش -1

 فصل -2

 مبحث -3

 گفتار -4

گذاري به شیوة در صورت متعدد بودن مطالب از شماره توانیمدر داخل بندها می( )یا الف( بند -5
: آوریمدسته بیاوریم اینگونه می 4فرانسوي استفاده نماییم مثالً اگر در یک بندي بخواهیم مطالب را در 

 .1- 4و  1-3و  1-2و  1-1

  
  )موضوع(عنوان پایان نامه  -

. قرائت باطنی - 2. قرائت ظاهري -1: قرائت داشته باشدتواند دو نامه یا رساله میهر موضوع و عنوانِ مقاله، پایان
الزم نیست همۀ پیام ها و قرائت ها . باید پیام عنوان و جهات مختلف آن را ابتدائاً درك کرده و آنرا پردازش کنیم

و سپس  توانیم یک قرائت و جنبۀ خاصِ موضوع را انتخاب کرده و در مقدمه، بیانرا بررسی کنیم، بلکه می
پردازیم و از طرف دیگر، باید دلیل انتخاب این کنیم که در این پایان نامه فقط به فالن جنبۀ موضوع می توجیه

مثالً به دلیل نیاز اجرایی کشور یا عالقه به مطالب فقهی یا نیاز قانونگذار یا فاقد . (جنبه و قرائت را نیز ذکر کنیم
این امر در حقیقت .) شودوان جنبۀ غالبِ موضوع بررسی میبه عن... منبع بودن موضوع، نو بودن قانون یا موضوع

باید توجه داشت که عنوان انتخابی نباید باز و کلی باشد، بلکه باید عنوان را . تحدید محدودة کار و عنوان است
یک عنوان  "قتل در حقوق کیفري "مثالً عنوان. درك کرده و تا آنجا که ممکن است آنرا محدود و مضیق کرد

تواند در در این مورد پژوهشگر می. باز و گسترده است و مقید به بررسیِ یک جنبۀ خاصی از آن نیست خیلی
به هر حال، درك عنوان با کمک . مقدمه، آنرا مقید نماید و مثالً با توجیه منطقی، عنصر مادي آنرا بررسی کند

. استاد یا شخص دیگري پیشنهاد کرده باشد نامه رااستادان راهنما و مشاور مهم است، به ویژه اگر موضوع پایان
بررسی این نکته که آیا منابع . بررسیِ کتابشناسیِ مربوط به موضوع هم، قبل از انتخاب موضوع، بسیار مهم است
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امکان سنجیِ ....(پیشنهادي تکراري نیست؟ و -؟ آیا عنوان انتخابی....فارسی وخارجی در مورد موضوع وجود دارد
  ) .پژوهش

). توجیه و شناسنامه دار کردن عنوان. (ید در مقدمه، عنوان و قرائت انتخابی از عنوان را مستدالً توجیه کنیملذا با
  .از طرفی، باید پالن مطالب را نیز بیان و توجیه کنیم

 :پالن مطالب -

این روش . شود به دو فصل تقسیم بندي ، حداقلدر قالب دو بخش و هر بخش ، بهتر استپالن مطالب -
هاي گسترده دربارة موضوع کار کردن مطالب و یادداشت بندي و سنتزهطبقر قدرت استنباط، بیانگ

هاي متنوعی که دانشجو است و حاکی از دقت و اشراف او به مطالب و یادداشت توسط پژوهشگر یا
- پایانبندي دقیق و تفصیلی و منطقیِ مطالب، به نوعی نقشۀ کارِ دسته .باشدآوري کرده است، میجمع

توانیم باشد، می "مجازات اعدام در حقوق کیفري ایران"مثالً اگر عنوان پایان نامه  .نامه یا رساله است
  :گونه تنظیم کنیماین و به طور ساده پالن مطالب را به عنوان نمونه

  مجازات اعدام در قوانین قبل از انقالب: بخش اول

  ز انقالبمجازات اعدام در قوانین ماهوي قبل ا: فصل اول

  مجازات اعدام در قوانین شکلی قبل از انقالب: فصل دوم

  مجازات اعدام در قوانین بعد از انقالب: بخش دوم

  مجازات اعدام در قوانین ماهوي بعد از انقالب :فصل اول 

  مجازات اعدام در قوانین شکلی بعد از انقالب :فصل دوم

تاریخ وقوع انقالب به عنوان نقطۀ عطف در (معیار تاریخی کنیم، بر اساس طور که مالحظه میاین پالن، همان
توان، پالن ولی می. انتخاب شده است و البته پالن مطالب رویهمرفته ساده است) تحوالت حقوق کیفريِ ایران

هاي زیاد، موجود جدیدي به نام تري ترسیم کرد که نشان دهد، پژوهشگر از البالي مطالب و یادداشتبدیع
  : به عنوان نمونه. ه با پالن جدید و بدیع به وجود آورده است، که البته منطق آن را هم باید بیاوردنامپایان
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   -الف

  جرایم مستوجب اعدام: بخش نخست

  اَشکال مجازات اعدام: بخش دوم

   -ب

  اعدام در قوانین و مقررات: بخش نخست

  هااعدام در رویۀ قضایی و آراء دادگاه: بخش دوم

از طرفی، دو بخش . نامه یکی و مشابه باشدها نباید با عنوان پایانها یا فصلداشت که عنوان بخشباید توجه 
پایان نامه و همچنین فصل ها از لحاظ ماهوي و حجم مطالب باید هم سنگ و مرتبط با هم باشند و عنوان 

هاي سازي و عدم تقلید از عنوانعنوان. نامه ارتباط موضوعی داشته باشدها باید با عنوان پایانها و فصلبخش
  .هاي درسی نیز، خود یک هنر است و نمره داردها و جزوهها و مقالهقانون و کتاب

  :ساختار مقدمه -
هاي مختلف آن ابتدا باید شرحی اجمالی درباره موضوع یا عنوان و جنبه : بیان مسأله و طرح موضوع -1

کلی موضوع و ارائۀ کلیاتی، رغبت و آمادگی ذهنی در در حقیقت، باید با معرفی اجمالی و . ارائه کرد
 ..اي را که دانشجو در پی بیان و مطالعۀ آن است بیان شودخواننده ایجاد شود و مسأله

در این قسمت باید به بیان دالیل ضرورت انجام تحقیق و  :اهمیت موضوع و چرایی انتخاب موضوع -2
ها و ضرورتهاي خاص آن را تشریح کرد و این و انگیزهنیز اهداف عملی و کاربردي یا علمی آن پرداخت 

نکته را توضیح داد که تحقیق چه کمکی به گسترش دامنۀ علم یا حل مشکالت و مسائل جامعه، 
 .مند شوندتوانند از نتایج آن بهرههایی میکند و چه افراد یا سازمانمی... قانونگذار، دستگاه قضایی و

 ):نامه و رساله، به ویژه پایاندر موضوع پژوهشی به سابقه کارِاشاره (موضوع تحقیق  پیشینۀ -3
در این قسمت باید چنانچه در مورد این موضوع قبالً کارِ تحقیقیِ دانشجویی شده است، به معرفی آن 
کار و نتایج و دستاوردهاي آن به طور خالصه اقدام نمود و سپس توضیح داد که نویسنده قصد تحقیق و 

در حقیقت آوردن سوابق .. اي از موضوع را دارد که نسبت به کارهاي موجود، نو استبررسیِ چه جنبه
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اي از مهارت و احاطۀ پژوهشگر بر منابع و مطالعات موجود دربارة موضوع موضوع به طور کامل، نشانه
 .است

 .در این قسمت باید اهداف علمی و عملی انجام تحقیق ذکر شود :هدف پژوهش -4

: ))چهارتا -سه(هاي فرعی و پرسش) دو تا -یکی(هاي اصلی ل پرسششام( سؤاالت تحقیق -5
ها  شود که تحقیق براي پاسخگویی به آن ها یا مسائلی آغاز می نامه یا تحقیق علمی با طرح پرسش پایان

اي که  هاي اولیه ها را بر اساس اطالعات و بررسی الپژوهشگر باید صورت مسأله یا سؤ.ردگی انجام می
یا  "چرا"و معموالً با کلمۀ ( ي پرسشی بیان کند انجام داده است، در قالب یک جمله موضوعدربارة 

هاي تحقیق باید به ترتیب اهمیتشان  سوال. . )شودختم می "چیست"شود و با کلمۀ آغاز می "آیا"
  .تنظیم و از چارچوب موضوع فراتر نروند

ید پژوهشگر تصویري ذهنی از چگونگی متغیرها پس از انتخاب و تبین موضوع، با :هافرضیه یا فرضیه -6
ي خود را آغاز کند لذا اقدام  ها با یکدیگر ارائه دهد تا بر اساس آن تالش کاوشگرانه ي  ارتباط آن و نحوه

فرضیه نقش . کند به تدوین و تبیین قضایاي فرضی و پیشنهادي در چارچوب مسأله تحقیق خود می
دهد و در حقیقت، فرضیه گمانی است موقت که درست  شی جهت میراهنما را دارد و به فعالیت پژوه

توان گفت که ترکیب و ساختمان یک  به زبانی ساده می 1.بودن یا نبودنش باید مورد آزمایش قرار بگیرد
مثالً 2».اگر چنین و چنان رخ دهد، نتیجه چنین و چنان خواهد شد«: گونه است ي فرضی بدین بیانیه

ها معموالً فرضیه .».این معلمان آموزش دیده  بیشتر از معلمان آموزش ندیده استرسد کار  به نظر می«
  .هاي تحقیق است که قبالً ذکر شده استهاي خبري شدة پرسشجمله

توانند مصادیق  نظریه مشتمل بر قضایاي کلی و عمومی هستند و به مورد خاصی تعلق ندارند و می: 1نکته 
ي تحقیق است و در قلمرو یک تحقیق  اما فرضیه حالت کلی ندارد و مختص مسأله .زیادي داشته باشند

  .گیرد خاص شکل می
فرضیه باید کامالً روشن، ساده و قابل فهم باشد، به صورت جمله خبري باشد، قابلیت آزمون را : 2نکته 

علمی پذیرفته شده مغایرت  تحقیق را بدهد، با قوانین و اصول مسلم سؤال و مسألۀ داشته باشد، بتواند پاسخ
آل  ایده: ها و مفاهیم ارزشی استفاده کند مثالً از به کار بردن عباراتی نظیر نداشته باشد و در آن نباید واژه

  .پرهیز کند... و  ، آرمانی استاست، بسیار خوب است
                                                             

 .1386، زمستان 44صبري، نورمحمد، درآمدي بر روش تحقیق در حقوق، میزان، چاپ دوم، ص -1
،مهرماه 38، انتشارات بدر، ، ص 15هاي تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی، چاپ  اهللا نادري و مریم سیف نراقی، روش عزت -2

1378.  



8 
 

ري و آو در روش تحقیق، محقّق به معرفی روش جمع: هاروش تحقیق و جمع آوري اطالعات و داده -7
خوانندگان از طریق خواندن این بخش، به نحوه انجام . پردازد ي اجراي پژوهش می ها و نحوه تحلیل داده

مثالً . شوند لذا الزم است تمامی اجزاي ضروري به طور خالصه در اینجا نوشته شود پژوهش آشنا می
ي اجراي  سایل پژوهش و شیوهها، ابزار یا و کننده در پژوهش، نحوه شرکت آن توان تعداد افراد شرکت می

کند؛                                                                   در واقع بخش روش دو هدف را دنبال می. پژوهش را در این قسمت آورد

ي این بخش، اگر بخواهند، بتوانند آن پژوهش را به دقت و با  پژوهشگران دیگر با مطالعه: اول 
  . ي جزئیات تکرار کنند رعایت کلیه

ي نتایج پژوهش با بخش روش، اعتبار نتایج را مورد  خوانندگان قادر باشند از طریق مقایسه: دوم
                                                     3. ارزیابی قرار دهند

   :کنندي کلی تقسیم می العات را به دو دستهآوري اط هاي جمع آوري اطالعات، معموالً روش اما در جمع

رود و با  آوري اطالعات به محیط بیرون می که در آن پژوهشگر براي جمع،هاي میدانی روش -1
اطالعات ، ...دیدگان، پلیس، دادگاهها، دادسراها وها، مجرمان، بزهزندان مثالً مراجعه به افراد محیط،
                                                                         ...مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و : ها عبارتند از کند که مهمترین آن آوري می مورد نظر خود را جمع

تر است و در آن پژوهشگر قبل از  تر و متداول این روش مرسوم :تحلیلی  -هايِ توصیفی روش -2 
هاي الزم و مورد برداري ها مراجعه و از منابع موجود در آن فیشها و سایتشروع به تحقیق، به کتابخانه

  .زندنیاز را انجام داده و سپس دست به توصیف و تحلیل موضوع بر اساسِ مطالبِ گردآوري شده می
                                             

ساماندهی شکلی ( بنديِ دوگانۀ آننامه و توجیه منطقِ بخشاعالم پالنِ کلیِ مطالب پایان -8
 :به منظورِ ایجاد آمادگی ذهنی در خواننده ،)مطالب و منطقِ آن

  :شود انسان باشد چنین نوشته میدیدگان جرم قاچاق  نامه راجع به حمایت از بزه مثالً چنانچه موضوع پایان  
قضایی در قالب دو فصل بحث  –هاي حقوق  در بخش اول، حمایت. نامه داراي دو بخش است این پایان

در بخش . المللی است هاي حقوقی بین هاي حقوق داخلی و فصل دوم حمایت شود که فصل اول حمایت می
هاي پیراحقوقی داخلی و در فصل  حمایت  بحثهاي پیراحقوقی آمده است که در فصل اول آن  دوم، حمایت

                                                             
 .1375ه، چاپ اول، انتشارات دانشگاه آزاد واحد رودهن، بهار ي پژوهشنام علی اکبر سیف، روش تهیه - 3
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و  قضایی –تابع حقوقی منطق این پالن . المللی بررسی شده است هاي پیراحقوقی بین ن حمایتدوم آ
المللی بررسی شده  در حقوق داخلی و اسناد بین باشد که این موضوع ها می پیراحقوقی بودنِ نوع حمایت

  .است

که کلیاتی راجع به مطالب آن ) صفحه3-2معموالً در (اي آورده شود قدمهدر ابتداي هر بخش باید م: 1نکته
در انتهاي هر بخش هم بهتر . کنیمدر انتها، پالنِ کلیِ مطالبِ بخش را اعالم می. شودبخش و چارچوب کلی می

  .شوداي از مطالب بخش آورده میکه در آنجا خالصه) صفحه 2تا  1(را بیاوریم  "بنديِ مطالبجمع "است 

و ورود به بخش یا فصل یا مبحث جدید باید ) یعنی در انتهاي آنها(خروج از یک مبحث، یک فصل یا یک بخش 
ها به هم ها یا فصلکه مطالب مختلف مبحثهمراه باشد، چندان) جملۀ انتقالی(با آوردن پاراگراف یا جملۀ ربطی 

یعنی باید توجیه کنیم که چرا به فصل یا . شوند مرتبط شوند و در کنار هم معنادار و داراي تسلسلِ موضوعی
  .رویم و خواننده را از لحاظ ذهنی آمادة مطالعۀ مطالبِ فصل یا بخش دیگر نماییمبخش بعدي می

  .ها تناسب وجود داشته باشداز لحاظ حجمِ کمی باید بین فصول و بخش: 2نکته

صفحه است و سهر فصل معموالً  60عموالً حدود نامۀ کارشناسی ارشد، محجم صفحات یک بخش پایان: 3نکتۀ 
  .صفحه باشد 35حدود 

یعنی هر پاراگراف داراي مطلب جدیدي . بندي شودمطالب هر صفحه باید از نظر موضوعی، پاراگراف: 4نکتۀ 
لبِ بنديِ موضوعیِ مطااین امر، خود یک نوع دسته. باشد یا در مقام بیان جزئیاتی از مطالب پاراگراف اصلی باشد

  .شودصفحات محسوب می

. وجوه اشتراك دو نظام تحت مطالعه -1: شوددر مطالعۀ یک موضوعِ تطبیقی، سه هدف معموالً دنبال می: 5نکته
هاي مختلف نقاط سکوت یا خأل دو سیستم در ارتباط با جنبه -3. وجوه افتراق دو سیستمِ تحت مطالعه -2

ت مزجی و یکجا باشد، نَه صرف کنار هم چیدن مطالبِ مربوط به دو مطالعۀ تطبیقیِ موضوع باید به صور. موضوع
نظام یا دو نهاد حقوقیِ تحت مطالعه، یعنی بررسی موضوع باید در دو سیستم به صورت یکجا آورده و مقایسه 

- ، چون در واقع یکی از اهداف مطالعۀ تطبیقی، امکانِ نزدیک و هماهنگ)در هم تنیده شدن دو سیستم(شود 

هاي حقوقی به یکدیگر است که معموالً براي بررسی امکانِ جهانی شدن حقوق در موضوعِ خاص ي نظامساز
تواند از طرف دیگر، در مطالعات تطبیقی به دنبالِ دستیابی به راهکارهایی هستیم که می. مورد مطالعه است

ها را به هم نزدیک کند، نَه ظامهدف اصلیِ مطالعات تطبیقی این است که ن. خألهاي سیستم حقوقی را پر کند
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مثالً در مورد مسئولیت کیفري اطفال بزهکار، از مطالعات تطبیقی، ادوارِ سنیِ اطفال و . متحد الشکل کردن آنها
هاي خاص اطفالِ بزهکار را در دو اجراها، ماهیت و نوع مجازاتکنیم یا در حوزة ضمانتنوجوانان را استخراج می
به نظر مارك آنسل، پژوهشهاي ...). همگرایی، واگرایی، نوآوري و(کنیم لعه استخراج مینظام حقوقیِ تحت مطا

  :تطبیقی باید از چهار اصل سنجیده به عنوان اصول راهبردي پیروي کند

مورد مقایسه قرار داد و نَه نهادهاي آنها را به  -یعنی در کل آنها -هاي حقوقی را باید به طور کلینظام -1
موارد قابل مقایسه با هم را با موارد غیر قابل مقایسه با یکدیگر تطبیق و مقابله نمود تا طور جداگانه؛ 

 .تنوع، تفاوت و وجوه افتراق آنها مشخص شود

شناختی بود که هاي جامعههاي حقوقی، باید در جستجوي واقعیتهاي تخصصی نظاموراي ویژگی -2
فرهنگی خیلی قویتر از  -اجتماعی -هاي قومیژگیدر واقع، سنتها و وی. دهدمبناي آنها را تشکیل می

حقوق در تعامل پیچیده با بستر و . کنندمتون تقنینی در تشکل و جریان یک نظام حقوقی عمل می
هاي اجتماعی در کشوري مثالً ممکن است مجازات. شود قرار داردفضاي اجتماعی که از آن ناشی می

لذا انتقال یک نظام حقوقی به نظام حقوقی . ایران موفق نشودمانند انگلستان موفق باشد اما در جامعۀ 
وانگهی در مطالعات تطبیقی در حوزة حقوق، باید جنبۀ یا حیات . دیگر غالباً دشوار یا غیرممکن است

صرف تطبیق قوانین و مقررات، . هاي تحت بررسی نیز برآورد شودقضاییِ موضوعِ مورد مطالعه در نظام
اجرایی نیز بررسی  -باید موضوع را در بوتۀ قضایی، پلیسی و اداري. کندامل نمیمطالعۀ تطبیقی را ک

 ... .کرد، مثالً از گذر آراء دادگاهها، رویۀ قضایی و

هاي حقوقی مختلف در جهان بین نظام) Unification(رسالت حقوق تطبیقی معموالً ایجاد وحدت  -3
و نزدیک کردن ) Harmonization(نیست، بلکه بیشتر باید به دنبال هماهنگ سازي 

)Reapproachment (آنها به هم باشد. 

- هاي حقوقی، مستلزم گفتگوي مستقیم حقوقدانان تطبیقی و ذینفع در پژوهشمقایسه و مقابلۀ نظام -4

این مباحثه نباید جنبۀ بین المللی داشته باشد، بلکه ترجیحاً باید بین . اي با یکدیگر استهاي مقایسه
مقارنه و مقایسۀ چند نظام حقوقیِ متفاوت منجر به یک مخلوط و . و کشور صورت بگیردحقوقدانان د

دهد تا با یک گفتگوي واقعی، بستر اما مقایسۀ دو جانبه اجازه می. شودملغمۀ ناهنجار و ناهماهنگ می
  4.روابط توأم با تفاهم و درك متقابل برقرار شود و نتایج مثبتی از پژوهش تطبیقی گرفته شود

                                                             
گنج  آنسل، مارك، دفاع اجتماعی، ترجمۀ علی حسین نجفی ابرندآبادي و محمد آشوري، انتشارات: در) دیباچه(نجفی ابرندآبادي، علی حسین و آشوري، محمد، دربارة مطالعات تطبیقی،    4- 

  .1391دانش، چاپ چهارم، سال 
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  :پاورقی

- در بیشتر موارد، پاورقی براي ذکر منابع و مآخذ مورد استفاده قرار می(محل ارجاعات است  -1: کارکرد پاورقی

 -3. محل توضیحِ تکمیلی براي بعضی اصطالحات یا آوردن معادل خارجی براي بعضی کلمات است -2). گیرد
ه با مطلب اصلی ارتباط دارند اما جزء مطلب اي یا توضیحی است کمنظور مطالب حاشیه(تعاریف و توضیحات 

 -4). شونداصلی نیستند و لذا اگر در متن اصلی آورده شوند، اضافه و زیادي خواهند بود لذا در پاورقی آورده می
  ).مند به تحقیق بیشتر دربارة موضوعبراي خوانندگانِ عالقه(ارائه و معرفی منابع دیگر 

ارجاعِ انگلوساکسونی که درون متنی است؛ در این روش ابتدا نام  -1 :گیردارجاع به دو شکل صورت می
اي را که مطلب را از آن نقل میکنیم میاوریم، مانند خانوادگی و سپس سال انتشار اثر و بعد از آن، شمارة صفحه

  ). 15، 1384اردبیلی، (

  :شود به این صورتیدر این روش ارجاع در پاورقی آورده م): ارجاع در پاورقی(ارجاع سنتی  - 2 

) نام خانوادگی، نام کوچک، نام اثر، شناسنامۀ کتاب شامل سال چاپ و نوبت چاپ و نام انتشارات، شماره صفحه(
  :مانند

، صفحه 1390نجفی ابرندآبادي، علی حسین، دانشنامۀ جرم شناسی، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، زمستان (
110(  

پی و بدون فاصله استفاده دررود که از منبعی پیاست و هنگامی به کار می) نهما(به معناي ) ibid(کلمۀ : نکته
رود که منبعی بافاصله تکرار است و هنگامی به کار می) منبع پیشین(به معناي   )op.cit(.اما کلمۀ . شده باشد
  :شود مانند

 1390دوم، زمستان نجفی ابرندآبادي، علی حسین، دانشنامۀ جرم شناسی، انتشارات گنج دانش، چاپ  -1

 1386اردبیلی، محمد علی، حقوق جزاي عمومی، انتشارات میزان، چاپ دهم، زمستان  -2

 : آوریمحال اگر بخواهیم مجدداً به شماره یک ارجاع دهیم چون بافاصله است اینگونه می -3

حال اگر منبع خارجی باشد به جاي کلمه . 110نجفی ابرندآبادي، علی حسین، منبع پیشین، صفحه 
  .استفاده میکنیم .op.citمنبع پیشین از 

 :آوریمحال اگر بخواهیم مجدداً به کتاب دانشنامه ارجاع دهیم چون پیاپی است اینگونه می -4

  .کنیماستفاده می ibidحال اگر منبع خارجی باشد به جاي کلمه همان از . 113همان، صفحه 
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شود و در مورد منابع منابع فارسی نادر استفاده میمعموالً در مورد منابع خارجی کمیاب و : ارجاع غیرمستقیم
مثالً اگر بخاهیم نظر استاد گسن را راجع به تعریف . فارسی حتی المقدور نباید از ارجاع غیرمستقیم استفاده کرد

توانیم این مطلب را شناسی کیفري بدانیم، چون منبع اصلی به زبان فرانسه و در اختیار همگان نیست، میجامعه
در این صورت به . کتاب دانشنامه که این مطلب در آنجا به صورت نقل به مضمون آمده است استفاده نماییماز 

  :دهیماین نحو ارجاع می

شناسی، انتشارات گنج دانش، نجفی ابرندآبادي، علی حسین، دانشنامۀ جرم: شناسی، به نقل ازگسن، رمون، جرم
  .214صفحۀ ، 1390چاپ دوم، سال 

یعنی انتقال بخشی از عین متن یا نوشتۀ منبع یا اثر : عیننقل به  -1: به دو صورت است دیگران نقل مطالبِ-
که باید داخل گیومه . گونه دخل و تصرفی در آن شودمورد نظر در تحقیق، بدون کم و کاست و بدون اینکه هیچ

) دانشجو(و نظرِ نویسنده  تفسیر یل وهاي به عین، تحلو در بینِ نقل قول) خط 6تا  5(وتاه و موجز باشد ک باشد،
   .پی اکتفا کرددردیگران به صورت پی مطالبِبه ذکرِ  و نبایدنیز باید آورده شود 

کنیم، در واقع پژوهشگر آنچه را که از نوشتۀ پیامِ مطلبِ نویسنده را به قلمِ خود انشاء می: نقل به مضمون -2
که در این صورت الزم نیست داخل . نویسدخویش در تحقیق می کند، به زبان خود و با کلماتمؤلفی درك می

  .شودگیومه باشد و در پاورقی به صفحات مربوطه ارجاع داده می

نامه مورد استناد قرار نامه، رساله و گزارش باید در پایانمعموالً منابع چاپ شده مانند مقاله، کتاب، پایان: نکته
ا تقریرات براي دانشجو جالب بود و در منابع چاپ شده، موجود نبود، در اگر مطلب یا مطالبی در جزوه ی. گیرد

هاي اینترنتی مثالً از گذر سایت -شده و در دسترس عمومهاي تایپآن صورت، مطلب یا مطالب تقریرات و جزوه
  .شده و به صورت نقل به مضمون و با انشاء پژوهشگر آورده شودباید به صورت خالصه -

 :کلیگیري نتیجه -

ଵآید معموالً یک دهم نامه میگیري کلی که در انتهاي پایاننتیجه
ଵ

 -هفت حدودحجم پایان نامه است و  
گیري در واقع نتیجه. نامه آورده شودگیري باید برایند و نتیجۀ کل پایاندر نتیجه. باشدصفحه میهشت 

  :به این موارد دقیقاً پرداخته شود دورنماي کلیِ موضوع است که باید در آن
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 ات مذکور در مقدمه پاسخ داده شود؛به سؤاالت و فرضی -1

 الي مطالب آورده شود؛نیز البه نظر نویسندهانتقادها و پیشنهادهاي مورد باید  -2

یعنی دانشجو بر  استنباط و اجتهاد شخصیِ دانشجو باید نمود پیدا کند، گیري نیز، در نتیجه -3
ها، به بیان نتایج تحقیق به طور مختصر و مفید پرداخته و نهایتاً دربارة نتایج اساس تجزیه و تحلیلِ داده
  .کندتحقیقِ خود اظهار نظر می

ها و تحقیقات آینده نامهپایان نامه جهتپایانهاي دیگر موضوعِ گیري معموالً جنبهدر نتیجه  -4
یعنی نویسنده به موضوعات تحقیقیِ جدید یا انجام تحقیقات  .شودمی معرفی نیز کار بیشتر و

مندانِ موضوع، دورنماها و کند و براي عالقهنامه یا رساله، اشاره میتکمیلی در حیطۀ موضوع پایان
 .کندرا ترسیم میهاي دیگر آنجنبه

 

  :گیريساختار نتیجه -
یا کوتاهی از مطالب تحقیق را  در این قسمت دانشجو باید خالصه :نامهخالصه نتایج حاصله از پایان -1

البته اگر براي هر بخش، . آورده و به نتایج به دست آمده از تحقیق به طور موجز و مختصر اشاره کند
 .بنديِ مطالب در یکی دو صفحه آورده شود، دیگر نیازي به آوردنِ خالصۀ کوتاه نیستجمع

در این قسمت  باید حتماً به سواالت و فرضیاتی که در مقدمه آمده  :اهبررسی و ارزیابی فرضیه -2
هاي انجام پرداخته شود و فرضیات را رد یا تایید یا اصالح شود، یعنی بر اساس شواهد و مدارك و تحلیل

 در نهایت با توجه به ارزیابیِ. ها اظهارنظر کردشده، همراه با استدالل کافی در مورد رد یا تأیید فرضیه
. ها، نتیجه و حاصل کلیِ تحقیق را در قالبِ یک گزاره یا اصل و نظریۀ علمی یا عملی ارائه نمایدفرضیه

 .در واقع، اظهارنظرِ نهایی خود را اعالم نماید

 .)چنانچه ایراداتی مدنظر نویسنده باشد باید قید کند( :ایرادات وارده -3

توان پیشنهادهایی را در زمینۀ اصالح مواد یا مادة مثالً می :پیشنهادها و راهکارهاي عملی و مفید -4
قانونی به اقتضاي موضوعِ مورد بحث، مطرح ساخت یا به موضوعات تحقیقی جدید یا انجام تحقیقات 

هاي کارتواند مشکالت انجام تحقیق را بیان و راههمچنین می. تکمیلی در پیشنهادهاي خود اشاره کرد
قاي روش یا ابزار تحقیق را پیشنهاد کند تا پژوهشگرانِ دیگر گرفتار برطرف کردن این مشکالت یا ارت

 .این مشکالت نشوند
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 :روش تحقیق مختصرِ کتابشناسیِ ●

 .1386زمستان تحقیق در حقوق، میزان، چاپ دوم،  صبري، نورمحمد، درآمدي بر روش -1

، 15ی، چاپ ی آن در علوم انسانهاي تحقیق و چگونگی ارزشیاب اهللا نادري و مریم سیف نراقی، روش عزت -2
 .1378مهرماه انتشارات بدر، 

  .1375ي پژوهشنامه، چاپ اول، انتشارات دانشگاه آزاد واحد رودهن، بهار  علی اکبر سیف، روش تهیه -3
  .1389علی شایان، نشر دادگستر، چاپ اول، تابستان : روش تحقیق میدانی در علوم جنایی، ترجمه و نگارش-4
  .1377اي در روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت، چاپ اول، تابستان محمدرضا، مقدمه نیا،حافظ-5

 

  1391پژوهشی تا تیرماه  -فهرست مجالت علمی ●
 
 رضوي اسالمی علوم دانشگاه - کیفري حقوق هاي مجلۀ آموزه -1

 پژوهشی - علمی

 نجفی ابرندآبادي حسین علی: سردبیر

 طباطبایی عالمه دانشگاه - )سابق سیاست و حقوق پژوهش( حقوق مجلۀ پژوهش -2

  پژوهشی - علمی
 پاسبان محمدرضا: سردبیر

 مدرس تربیت دانشگاه - )سابق مدرس( تطبیقی حقوق مجلۀ پژوهشهاي -3

  پژوهشی - علمی
 تفرشی عیسایی محمد: سردبیر

 شهردانش حقوقی پژوهشهاي و مطالعات موسسه - حقوقی مجلۀ پژوهشهاي -4

  ترویجی - علمی
 زمانی قاسم سید: سردبیر

 بهشتی شهید دانشگاه - حقوقی مجلۀ تحقیقات -5

  پژوهشی - علمی

 اردبیلی محمدعلی: سردبیر

 تهران دانشگاه -  )سابق سیاسی علوم و حقوق( مجلۀ حقوق -6

 پژوهشی - علمی
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 مقدم صادقی حسن محمد: سردبیر

 اسالمی اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه - اسالمی مجلۀ حقوق -7

 پژوهشی - علمی

 شیروي عبدالحسین: سردبیر

 مفید دانشگاه - )سابق مفید نامه( تطبیقی مجلۀ حقوق -8

  پژوهشی - علمی
 اسکینی ربیعا: سردبیر

 تهران دانشگاه قم پردیس - )سابق حقوقی هاي اندیشه( خصوصی مجلۀ حقوق -9

  پژوهشی - علمی
  شیروي عبدالحسین: سردبیر

 المللی بین حقوقی امور مرکز - المللی بین حقوقیمجلۀ  -10

  ترویجی -علمی
 کدخدایی عباسعلی: سردبیر

 قضاییه قوه - دادگستري مجلۀ حقوقی -11

 پژوهشی - علمی

 جعفري عباس: سردبیر

 دیگر هاي دانشگاه همکاري با نور پیام دانشگاه - مدنی حقوق مجلۀ دانش -12

 پژوهشی - علمی

 باقري محمود: سردبیر

 مشهد فردوسی دانشگاه - )سابق توسعه و دانش( اقتصادي حقوق مجلۀ دانشنامه -13

  پژوهشی -علمی
 صابري حسین: سردبیر

 دیگر هاي دانشگاه همکاري با قضایی علوم دانشگاه - قضایی حقوق مجلۀ دیدگاههاي -14

 پژوهشی - علمی

 زاده قاسم مرتضی سید: سردبیر

 مشهد فردوسی دانشگاه - )سابق اسالمی مطالعات( اصول و مجلۀ فقه -15

  پژوهشی - علمی
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 فخلعی محمدتقی: سردبیر

 تبریز دانشگاه -  )سابق انسانی علوم و ادبیات( اسالمی حقوق و مجلۀ فقه - 16

 پژوهشی - علمی

 علوي محمدتقی سید: سردبیر

 خواهران واحد )ع( صادق امام دانشگاه - خانواده حقوق و مجلۀ فقه -17

 ترویجی - علمی

 اردبیلی علی محمد: سردبیر

 تهران دانشگاه - )سابق بررسیها و مقاالت( اسالمی حقوق مبانی و مجلۀ فقه -18

 پژوهشی - علمی

 قراملکی مظهر علی: سردبیر

 شیراز دانشگاه - )سابق انسانی و اجتماعی علوم( حقوقی مجلۀ مطالعات -19

 پژوهشی - علمی

 حاتمی اصغر علی: سردبیر

 تهران دانشگاه تطبیقی حقوق موسسه – تطبیقی حقوق مجلۀ مطالعات -20

 پژوهشی - علمی

 حبیبا سعید: سردبیر

  سمنان دانشگاه - )سابق انسانی علوم دانشکده( اسالمی حقوق و فقه مجلۀ مطالعات -21
 پژوهشی - علمی

 باقري احمد: سردبیر
 
 )شناسیتأکید بر حقوق کیفري و جرمبا (آدرس برخی از پایگاههاي اینترنتیِ رشتۀ حقوق  ●

 

●http://www.ensani.ir/fa/6000/default.aspx  

●http://www.noormags.com/view/fa/default  

●http://sid.ir 

●http://www.magiran.com/category.asp  
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●http://www.ical.ir/index.php?option=com_modload&view=modload&Itemid=21  

●http://www.civilica.com  

●http://journals.cambridge.org/action/login;jsessionid=2ADCC848229925DB8AB

E40B51E3D747B.journals  

●http://web.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?sid=02006c1d-8120-4faf-89d3-

8cea893bb8c5%40sessionmgr114&vid=1&hid=127  

●http://home.heinonline.org  

●http://pcs.webofknowledge.com/SessionError.cgi?DestApp=WOS&CSID=U1hp

3kEi93BkIeFNOME&Error=Server.authorization  

●http://admin.webofknowledge.com/SessionError.cgi?CSID=&DestApp=JCR&Er

ror=SESSION+NOT+ACTIVE 

●http://onlinelibrary.wiley.com/ 

●http://www.jstor.org/  

●http://www.oxfordjournals.org/  

●http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=302&cfc=1  

●http://online.sagepub.com/  

●http://www.sciencedirect.com/  

●http://www.springerlink.com/  

●http://www.tandfonline.com/  
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● http://onlinebooks.library.upenn.edu/ 

● http://www.penalreform.org/ 

● http://themecraft.net/www/juripole.u-nancy.fr 

● http://www.fas.umontreal.ca/ 

● http://www.ulg.ac.be/cms/c_13760/student-and-alumni-associations 

● http://www.alllaw.com/ 

● http://www.nlai.ir/ 

●http://www.crim.umontreal.ca/documents/CriminologiePosteProfAdjointWhiteC

ollarCrimeCriminalJusticeJuin2013.pdf 

● http://www.xmarks.com/site/digital.library.upenn.edu/books 

● http://www.islamicfegh.org/en-f-f.htm 

● http://www.hawzah.net  

● http://www.balagh.org 

● http://www.dadiran.ir/ 

● http://www.rooznamehrasmi.ir/ 
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● http://www.icclr.law.ubc.ca/ 

● http://www.crime-prevention-intl.org/ 

● http://www.aic.gov.au/ 

● http://www.erudit.org/ 

● http://www.uncjin.org/ 

● http://www.unicri.it/ 

 

  علی محمد و آله الطاهرینو آخر دعوانا ان الحمدهللا رب العالمین و صلی اهللا 

  )قمري 1433القعده الحرام ذي 14(خورشیدي  1391مهرماه  10

 نژاد نایینیمجید صادق

 )شناسی دانشگاه شهید بهشتی دانشجوي دکتراي حقوق کیفري و جرم(

  

  

 


