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 های علمیّهدر حوزه« نامهالگوی نگارش طرح و پایان»بررسی انتقادی 

 
 ma13577ma@gmail.com  حوزه علميه قم مدرس مصطفي همداني/

 11/37/2068: پذيرش - 38/30/2068: دريافت

 چريده

اسـت كـه در  7و  0در سطوح عالي حـوزوي سـطح  ،پژوهشي طالب –هاي علمي نويسي، يري از فعاليتنامهپايان

 ،رود قدرت نويسندگي و توانايي آنان در توليد دانش ديني نو، شروفا شود. حوزة علميـه الگـوييانتظار مي ،اين مرحله

داراي  ،هسـتند. ايـن الگوهـاآن ين كـرده اسـت كـه طـالب ملـزم بـه رعايـت نامه طالب تـدونگارش پايانبراي 

 –به نقد اين الگوها اختصاص دارد و با استفاده از روش توصـيفي  ،اين مقاله شناختي متعدد هستند.هاي روشاشرا 

به اشراالت ظـاهري از ايـرادات امالئـي الگوهـا بـر  ،در سه بخش سامان يافته است: در بخش نقد صوري ،تحليلي

نگـاهي بـه ها پرداخته و در بخش نقد ساختاري، هاي قلما راساس مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي و نيز اش

خر ايـن مقالـة انتقـادي اسـت كـه در هشـت آنقد محتوايي، بخش  .الگوها دارداين در « منطقي محتوا ارائة»نواقص

هـا، نامـهمورد بر لزوم ارائة فرضيه در همة پايانمانند ابهام در برخي مفاهيم، اصرار بي ،ت اين الگوهامحور به اشراال

 .. پرداخته است..دهي نادرست وارجاع

 .نويسي نامهپايان الگوي نقد علميّه، حوزه نويسي نامهپايان الگوي نامه،پايان علميه، حوزه ها:واههكليد
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 مقدمه

كَ يَرْـفِ لَمْ وَ أَ الْحَقُّ أَنَّهُ لَهُمْ يَتَبَيَّنَ حَتَّى أَنْفُسِهِمْ في وَ الْآفاقِ فِي آياتِنا سَنُريهِمْ»فرموده است: قرآن كريم  هُ بِرَبِـّ  أَنَـّ

 تـا گـردانيممى روشن و هويدا كامالً بندگان نفوس و جهان آفاق در را خود به زودي آيات ؛ ما«شَهيد ء شَيْ كُلِّ عَلى

كافي نيست كـه  ،پيداست عالم موجودات همه بر حقيقتي كه آيا. است است كه حق تنها خدا كه شود آشرار و ظاهر

در لغت عبارت از اين اسـت كـه محقـق بيابـد چـه چيـزي حـق اسـت  «تحقيق» .(80پروردگار تو باشد؟! )فصلت: 

از مطالعة آيات االهـي بـراي در   :( و در عر  قرآن كريم، يافتن حق عبارت است76 -23 ص ،2727منظور، )ابن

كه البته اين وجود مقدس، همة عالم را پر كرده و جـايي بـراي غيـر بـاقي  ،در گسترة عالم ،حضور گستردة ذات حق

؛ تنها اوست او  و آخـر و ظـاهر و بـاطن. «عَليم ء شَيْ لِّبِرُ هُوَ وَ الْباطِنُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْآخِرُ وَ الْلَوَّ ُ هُوَ»نگذاشته است: 

خواهم بـه اسـماءت كـه از تو مي ؛پروردگارا «ء كُلِّ شَيْ أَرْكَانَ .. بِلَسْمَائِكَ الَّتِي مَلَلَتْ.اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَلُكَ» :( و0)حديد: 

هـد   :ادرا  اين حقيقت متعالي، عبارت است از .(277 ص ،2727ر وجود هر چيز را فراگرفته است )كفعمي، سراس

هَ أَنَّ لِتَعْلَمُـوا بَيْـنَهُنَّ الْـلَمْرُ يَتَنَـزَّ ُ مِثْلَهُنَّ الْلَرْضِ مِنَ وَ سَماوات  سَبْعَ خَلَقَ الَّذي اللَّهُ» ،هااصلي خلقت همة آفريده  اللَـّ

 آن ماننـد و آفريـد را آسـمان هفـت كـه است كسى آن خدا؛ «عِلْماً ء شَيْ رُلِّبِ أَحاطَ قَدْ اللَّهَ أَنَّ وَ قَديرٌ ء شَيْ كُلِّ عَلى

 بـر خـدا كـه بدانيد تا شودمى ناز  زمين و آسمان هفت بين در او نافذ امر فرمود و خلق زمين( طبقه هفت) از ،هاآسمان

علم و دانشـي از منظـر قـرآن كـريم  ،سان(. بدين21است )طالق:  آگاه عالم امور همه بر علمى احاطه به و توانا چيز هر

 يا در راستاي رسيدن به آن باشد. ،شر  و فضيلت يافته است كه به اين مرتبه از وجود مقدس االهي متعلق باشد

در  ،به عنوان نگارش رسالة علمي رواج يافته است، توسعه دادن به دانـش بشـر ،هاي علميهچه امروز در حوزهآن

در  ،متعالي معرفتي است؛ زيرا پژوهش در تعليم و تعلـم علـوم و معـار  قـرآن و حـديثراستاي ادرا  اين حقيقت 

اي از آن تحقيق برتر است كـه بـا آمـوزش آداب بنـدگي، انسـان را مرحلة وجود كتبي و لفظي اين معار ، خود نازله

 .(171داشته باشيد تا خـدا بـه شـما بياموزانـد )بقـره:  ؛ تقوا«اللَّه يُعَلِّمُرُمُ وَ اللَّهَ اتَّقُوا وَ»كند: آمادة آن تعليم االهي مي

عنوان فراهم كنندة مسير عبادت االهي و بسترساز تعلـيم واالي معنـوي، داراي اهميـت نگاري بهاين رساله ،روايناز

   شود.وبذمالزم است در گسترش كمّي و ارتقاي كيفي آن كوشش فراوان البته  .فراوان است

الگوي ارائه شـده از سـوي مركـز مـديريت حـوزة  ،در راستاي هد  مذكور، به بررسي انتقادي ،اين مقاله

هـاي علميـه در سطح سـه و سـطح چهـار حوزه ،نامهبه عنوان الگوي نگارش طرح تحقيق و پايان ،علمية قم

گوهـا اسـت و بررسي انتقادي به براي اصـالح و ارتقـاي كيفـي ايـن ال ،پردازد. از آنجا كه هد  اين مقالهمي

دهد، بدون اشـاره بـه ابعـاد مثبـت ايـن فرصت اين مقاله نيز اجازة پرداختن به ابعاد صحيح اين الگوها را نمي

 پردازد.تنها به نرات انتقادي در اين الگوها مي ،الگوها
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ـــــم  ـــــة ق ـــــوزة علمي ـــــديريت ح ـــــز م ـــــاه مرك ـــــر روي وبگ ـــــده ب ـــــاد ش ـــــاي ي الگوه

(http://www.hawzahqom.ir/news/hawzahqomبه نشاني ):هاي زير موجود است 

راهنمـاي  <اخبار <اداره مدار  علمي حوزه علميه استان قم < معاونت آموزش < صفحه اصليالگوي او :  -

 علمي. رساله نگارشترميل طرح و شيوه 

 نـام، ثبت <اخبار <داره مدار  علمي حوزه علميه استان قما < معاونت آموزش < صفحه اصليالگوي دوم:  -

 مدر . صدور و دفاعيه جلسه برگزاري رساله، تدوين رساله، طرح تهيه مشاور، و راهنما اساتيد و موضوع پيشنهاد

چه هست، بـه داليـل چگونـه بـودن و چرايـي عالوه بر تصوير آن»تحليلي است كه  -از نوع توصيفي  ،اين تحقيق

بـه عنـوان  ،له تحقيق را با كلياتي كـه در مباحـث نظـري تحقيـقئ. جزئيات مسپردازدله و ابعاد آن ميئمسوضعيت 

روش  .(86 – 92 ص ،2079نيـا، )حـافظ« كندگيري ميدهد و نتيجهكند، ربط ميچارچوب استدال  خود تدوين مي

بر مطالعه كتـب و اسـناد  ،ه از آغاز تا انتهابه كار رفته در اين مقاله، روش اسنادي است. روش اسنادي، روشي است ك

... بـه كمـك اسـتدال  .و نرم افزارهاي حاوي متون علمي مبتني است و با ابزارهايي مانند فيش و جـدو  و فـرم و

 .(281 - 297 ص ،2079نيا، پردازد )حافظا  ميؤبه بررسي متون براي دست يافتن به پاسخ س ،عقلي

 داناتهـا و سـخنان شـفاهي برخـي اسـهايي كه در ميان مصـاحبهدارد، جز جسته گريختهتا آنجا كه اين قلم اطالع 

 شود، الگوي مورد بررسي در اين تحقيق مورد ارزيابي و نقد قرار نگرفته است.حوزه پيدا شده و مي

 نقد صوري الگوها

 صوري هستند: الگوهاي ارائه شده داراي چند اشرا 

اسـت كـه ايـن دو  سايت قرار دادهالگوها را در دو بخش مختلف از وب ،يه قمطور كه گفته شد، حوزة علمهمان

نظـم منطقـي در سـاختار آنهـا  ،داراي تداخل هسـتند و از ايـن جهـت ،بخش در عنوان و نيز در برخي مطالب خود

بـر است كه خود مشتمل « علمي رساله نگارش ةراهنماي ترميل طرح و شيو»مراعات نشده است. بخش او  الگو، 

 و راهنمـا اسـاتيد و موضـوع پيشنهاد نام، ثبت»بخش دوم نيز  .مطالبي دربارة تهية طرح و نگارش رسالة علمي است

از  ،اي ديگـراسـت كـه در صـفحه« مـدر  صـدور و دفاعيه جلسه برگزاري رساله، تدوين رساله، طرح تهيه مشاور،

هـا در ايـن بخـش قـرار دارد و قلـماز جملـه  ،طرح و رسالههاي مربوط به اي از دستورالعملوبسايت قرار دارد و پاره

 از جمله اجزاي كلي رساله در اين بخش هم تررار شده است.  ،بخشي از مطالب قبل

در الگوي « پاورقيارجاعات در نوشتن  ةنحو»در يك مورد با هم تعارض نيز دارند. در  ،اين دو الگو

 اند: دوم نوشته
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 نام ،(نامه پايان يا كوچك نويسنده، سا  انتشار، عنوان كتاب )مقاله، گزارشنام خانوادگي نويسنده، نام 

و يا نام دانشگاهي كه پايان نامـه در آنجـا  شده چاپ آن در مقاله كه علمي سسهؤم يا سمينار مجله، ناشر،

براي در پايان، شماره صفحه يا صفحاتي كه مطلب مورد نظر از آن استخراج شده است ) .ارائه گرديده است

(.در صورت استفاده از 68 - 62 )يا ص 62قرآن، انتشارات هد ، ص  ، روزه در2072مثا ، حسيني، احمد، 

بيان هاي اينترنتي، الزم است دقيقاً همان آدرس موجود در نوار آدرس را در پاورقي مطالب موجود در سايت

 نماييد.

 اند: در روش نگارش ارجاعات در پاورقي نوشته ،اما در الگوي او 

 .8، آيه 1سوره بقره: شود:  ذكر ذيل صورته ب يهآ ارجاع به قرآن مجيد، نام سوره، شماره سوره و در .الف

 .در ارجاع به كتب حديثي، ذكر عنوان باب و شماره حديث ضروري است. ب

شماره جلـد و  ،نام كتاب داخل گيومه، پس از آن :ها، به يري از دو صورت عمل شوددر ارجاع به ساير كتاب .ج

 .نام اثر و شماره جلد و شماره صفحه ،شهرت و نام مؤلف، پس از آن يا: .شماره صفحه ،پس از آن

الزم است نام مؤلف، عنوان مقاله، عنوان مجله، سا  نشر، شـماره مجلـه و صـفحه مجلـه  ،در ارجاع به مقاالت

 .شودبيان 

 .استفاده نمود« همان مدر »وان از كلمه تدر صورت تررار ارجاع به يك منبع ـ بدون فاصله ـ مي

بلرـه مرمـل هـم  ،تـر از ديگـري نيسـتندكامـل يـك شود، هيچطور كه در مقايسة اين دو الگو ديده ميهمان

يعني برخي الگوها در هر كدام از اينها وجود دارد كه در ديگري نيسـت و اينجـا اسـت كـه طلبـه سـردرگم  ؛هستند

دسـت نبـودن، بـا نفس اين يـك ،عالوهد. بهكنغفلت  ،ا در نظر بگيرد و از ديگريشود و ممرن است يك الگو رمي

هايي نيز در روش ارجاع در اين دو الگو وجود دارد كه در نقد محتـوايي بيـان روح الگو و قاعده ناسازگار است. اشرا 

 خواهد شد. 

 و .«ب فرهنگسـتان پيـروي نمـودالخط رايـج و مصـوّبايد از لغـت فصـيح و رسـم»كيد دارند كه لاين الگوها ت

در « شـمارهبـ»اما خود از تعبيـر « رود.پيراستگي از اغالط تايیي، از محسّنات يك رسالة خوب بشمار مي: »همچنين

اين سطر استفاده كرده است كه بر خال  مصوب فرهنگستان است؛ زيرا طبـق مصـوب فرهنگسـتان، ايـن عبـارت 

در  .(11 ص ،2076؛ فرهنگسـتان، 6 ص،2061؛ شـعار، 90 ص،2061فقاري، )ذوال« شمار به»شود چنين نگاشته مي

نيز وجود دارد كه صـحيح نيسـتند و « پيشداوري»و « اينصورت»و « همطراز»تعابير نادرست ديگر چون  ،اين الگوها

 .(77- 278ص ،2061؛ شعار، 10؛12 ص ،2076بايد جدا از هم نوشته شوند )فرهنگستان، 
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« B Traffic»قلـم ماننـد اسـتفاده از  .ها ندارنـدعناوين كه اين هرگز تناسبي با عنوان جهت هايياستفاده از قلم

 براي تيتر دوم كه فونتي تزئيني است و در متون علمي جايي ندارد.

مصوب براي متن فارسـي رسـاله، قلم اند؛ زيرا متن فارسي رساله نيز انتخاب نرردهبراي مناسبي  قلماين الگوها، 

كه در ايـن الگـو مـورد اسـتفاده  ،متن فارسي و پاورقي فارسي رساله قلمكند. يیي فراوان در رساله ايجاد مياغالط تا

البته ايـن مشـرل در  .نويسدمي« ة»گرد را بدون نقطه و به شرل « تاء»، قلماست كه اين « B Lotus »قلم است، 

هـاي دانيم كه در نام بسياري از كتاباما مي .نويسندمي« B Badr»قلممتون عربي وجود ندارد؛ زيرا متن عربي را با 

پيشـنهاد  ،تـاء گـرد وجـود دارد. در رفـع ايـن مشـرل ،...و شيخ طوسيعده  و آخوند خراسانيكفايه  ،علمي حوزوي

اي هم نيسـت؛ زيـرا هاي علمي حوزوي توليد كنند كه كار پيچيدهرسالهبراي خاص قلمي ن محترم، شود مسئوالمي

اند كه هـاء همـزه دار را نويسند، براي زبان عربي ساخته شدهنيز كه تاء گرد را درست مي« B Badr»چون هايي قلم

دار را نيز كه هاء همـزه و« B Lotus» ،«B Nazanin »هايي چون قلمكند و نويسد و آن را با تاء گرد تبديل مينمي

 نويسد.مينويسد، براي زبان فارسي توليد شده و تاء گرد را ندرست مي

 نقد ساختاري الگوها

توانـد اي كه اجزاي آن ارتباط متقابل دارند و هيچ جزئي جدا از كـل مجموعـه نمـيمجموعه :سازمان عبارت است از

 ،(61 ص ،2073هم بايد نـوعي انسـجام در مـتن برقـرار باشـد )ملرـي،  ،متن علمي كار خود را انجام دهد. در يك

كننـد كـه عبـارت ( را پيشنهاد ميnatural sequenceمحققان در توالي و ترتيب مطالب نيز شيوه طبيعي ) ،همچنين

( و در الگوهاي ارائه شده، اين شيوة منطقي و انسجام، در برخـي مـوارد 77 ص ،2077منطقي )آرمند،  ةشيو :است از

 داراي اشرا  است:

اند و فرضيه هم پس از اهميـت االت تحقيق قرار دادهؤعد از سرا ب تحقيق ضرورت و اهميت در اين الگوها، بيان

جايگـاه  ،امـا برخـي ديگـر .(007 ص ،2079 ،انـد )دالوراين شيوه را توصـيه كـرده ،شناسانجاي دارد. برخي روش

در پاسـخ  ،اما از آنجا كه هر فرضـيه .(283 ص ،2077اند )نادري و سيف نراقي، كردهبيان االت ؤاز سپس فرضيه را 

 ،2079نيـا، يك تناظر صوري باشـد )حـافظ ،االت فرعيؤها و سا  فرعي بايد ارائه شود و بايد بين فرضيهؤبه يك س

االت تحقيـق ؤشود جايگاه فرضـيات بـه پـس از سـلذا پيشنهاد مي .(، نظر دوم داراي رجحان منطقي است229 ص

 منتقل شود.

تبيين اهدا  و ضرورت سؤا  و عنـوان تحقيـق  از ،«ضرورت تحقيقبيان اهميّت و »اين الگوها، در ذيل عنوان 

 .(238 ص ،2079نيا، حا  آنره اهدا ، غير از ضرورت است )حافظ .اندسخن گفته
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بايد در يري از موضوعات ديني و بـا محوريّـت مسـائل دينـي  ،هر رسالة علمي حوزوي اند:در اين الگوها نوشته

هاي ديني، دفـاع ي حوزوي بايد به تبيين و تحليل صحيح و يا مستد  نمودن گزارهبه عبارت ديگر، رسالة علم .باشد

موضـوعاتي كـه بـه مسـائل  ،يا عملي در حوزة دين بیردازد. بنابراين ،هاي ديني و يا ارائة راهرارهاي علمياز انديشه

 - ،وم تجربـي و رياضـيچـه در حـوزة علـوم انسـاني و چـه در علـ - ،خاص علمي پرداخته و ارتباطي با دين ندارند

هاي حـوزة بايـد بـا مباحـث، اهـدا  و رسـالت ،موضوع رسالة علمي حوزة مباركه ،شوند. از سوي ديگرپذيرفته نمي

 علميه هماهنل باشد.

هاي حـوزة علميـه رسالة علمي حوزة مباركـه بايـد بـا مباحـث، اهـدا  و رسـالت»يعني  ،عبارت آخر اين جمله

آن بـدانيم كـه در هـر دو  يشپـرا شـرح و ترـرار محتـواي سـطرهاي  مگر اينره آن ؛مبهم است ،«هماهنل باشد

 نياز به اصالح دارد. ،صورت

كه دربـارة سـاختار و شـرل  ،8نيز وجود دارد كه در بند  ضميمه دستورالعمل تدوين رسالة علمياشرا  فوق در 

 نوشته شده است:  ،صوري رساله است

هـا و سـؤاالت و موضـوع رسـاله، برخـوردار فرضبندي متناسب با پيشصلهاي منطقي يا فرساله بايد از بخش

   حاصل بحث به صورت روشن بيان شود. باشد و در پايان هر بخش و فصل،

در تـدوين يك بند هم به اصو  نگـارش محتـوا اضـافه كردنـد:  ،كه محتواي رساله است ،7اما در ادامه در بند 

. در حالي كه بنـد هفـتم نيـز دربـارة انسـجام منطقـي رسـاله بـود. عايت شودرساله بايد انسجام كامل بين مطالب ر

 فاقد انسجام منطقي است. ،بنابراين، الگو خود در اين موارد

ماننـد اسـت: سردرگمي موجب اين الگوها نارسائي منطقي وجود دارد و اين مشرل،  ،در برخي عبارات و جمالت

كـه صـحيح آن چنـين اسـت: « دهـدك تحقيـق را تشـريل ميمعموالً پاسخ سؤاالت فرعي، محتواي فصـو  يـ»

در » :و ماننـد« .دهـدفصو  تحقيق را تشـريل مييك فصل از سؤاالت فرعي، محتواي ا  از ؤهر سمعموالً پاسخ »

كـه قسـمتي « ها و لغات كليدي مربوط به عنوان بحث لغوي و اصطالحي آنها ذكر شودفصل او  آن، بحث از واهه

عنـوان و بحـث لغـوي و مگر اينرـه چنـين باشـد: مربـوط بـه ،كننده استزائد و مبهم ،شيده شدهكه زير آن خط ك

 ...اصالحي آنها

 نقد محتوايي الگوها

 .شودبه اين نقايص پرداخته مي ،داراي برخي نقائص است كه در اين بخش از مقاله ،درونماية الگوهاي مذكور

دهنـد كـه تحقيـق علمـي تحقيق اين الگوها، توضيحاتي مي مباحث روشبه خروج از الگوهاي متعار  و ورود 
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 چيسـت و تفـاوت آن فرضيها  اصلي چيست؟ ؤمحور بودن تحقيق به چه معنا است؟ سا ؤارزشمند چگونه است؟ س

و اين مباحث، مباحثي است كـه بايـد در درس روش تحقيـق بـه آن پرداختـه شـود كـه  فرضبا پيشداوري و پيش

از نگـارش پـيش روشـن اسـت كـه برگـزاري جلسـاتي  .هاي علميه وجـود نـدارددر حوزه ،سفانه اين درس مهملمت

گيرد. البته اين معضلي نيست كه تنها حوزه بـه آن مبـتال هرگز جاي اين درس را نمي ،«كارگاه»با عنوان  ،نامهپايان

اي و مظلـوم كـه حاشـيه وسي استاز در»اما  ،باشد و دانشگاه از آن مبرا؛ زيرا گرچه در دانشگاه اين درس وجود دارد

روش »شـك درس يشوند. اگر درسي چون انشاي فارسي در دوره دبيرستان چنين وضعيتي داشته باشـد، بـواقع مي

بـراي پـر كـردن سـاعات كـار اسـتادان  ،همتاي آن خواهد بود. در تدريس ايـن درس ،در دوره دانشگاهي« تحقيق

هـا وجـود نـدارد و از نظر متن نيز شرح درس مشخصي براي رشـته .شوديكار استفاده مموظف يا تمرين اساتيد تازه

روش تحقيـق خـاص خـود را داشـته  ،بايد هر درس با اينره منطقاً ،شودهاي يرسان استفاده مياز سرفصل معموالً

 (017 ص ،2078)محمودي، « باشد.

 ،گم شدن هد  و پيام اصـلي الگـو اسـت ،گستردگي الگوها و در نتيجهموجب شود اين مباحث كه پيشنهاد مي

اكتفا شود. اگر هم بنا اسـت مـديران  ،كه همان بيان سازمان طرح و رساله است ،حذ  شوند و به اقتضاي ذاتي الگو

اين هد  بـا ايـن مختصـر  ،افزون بر اينرهتا جاي درس روش را پر كنند،  ،اين مباحث را به طلبه ياد بدهند ،محترم

شـناختي اي )مشتمل بر مطالـب روششود اين مطالب در فايلي يك صفحهپيشنهاد مي .نيست اشارات دست يافتني

 اي جداگانه به عنوان آموزش قرار دهند.يا چند صفحه ،در اين الگو

اسـتفاده كـرده و در شـرح « دست اوّ »و  «معتبر»مانند  ،در توصيف منابع تحقيق از مفاهيمي كلي ،در اين الگو

بـا اينرـه  ،باشد. كه اين تعريف خود امري مبهم اسـت« قابل اعتماد»و « دقيق» مقصود اين است كهاند: آنها نوشته

چه كسي بايد تعيين كند يك تحقيق از منابع دقيـق و قابـل اعتمـاد اسـتفاده كـرده  ؛معرِّ  بايد اجلي از معرَّ  باشد

 يا خير؟  ،است

منبعي دست او  است كـه شـامل بيـان و زبـان خـود  شده است:ارائه دو گونه تعريف  ،در مورد منبع دست او 

 ،منبعي است كه چگونگي بـه وقـوع پيوسـتن پديـده .(98 ص ،2077رهنمايي، سيد احمد )پرداز باشد مولف و نظريه

كـه  ،(67 ص ،2061را مشاهده كرده اسـت )دالور،  شود كه خود در آن حضور داشته يا آنتوسط كسي گزارش مي

 اما خود نيز تعريف واضحي ارائه ننموده است.  ؛عبور كرده است ،ظاهراً الگو از اين دو تعريف كه متعار  هم هستند

بهتر است در اين مورد و امثا  آن، يا تعريفي جامع ارائه شود و يا به نظـرات اسـتادان راهنمـا و  ،رسدبه نظر مي

مين اعتبـار از نظـر لهـاي چهارگانـه در تـطـور كـه يرـي از راههمـان .در اعتبارسـنجي منبـع اعتمـاد شـود ،مشاور

كـه عبـارت ( اسـت Face Validityشود، اعتبـار صـوري )اي عقاليي نيز محسوب ميكه شيوه ،شناسان امروزروش
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هاي تحقيق جزئي از دانـش علمـي كه يافته اندكردهداوران صالح و ماهر، صالحيت تحقيق را تلييد و اعالم از: است 

بلرـه در حـوزة  ،كننـد( و استاد راهنما و مشاور نيز در اين جايگاه، به نوعي داوري مـي289 ص ،2072)رايف، ت اس

كه از قديم پرورش طالب به دست استادان و با تريه بر ايشان بوده است، محوريت استادان راهنمـا و مشـاور  ،علميه

ها شـروع شـده بـود، بـر نگارش رساله علمي در حوزه كه ،داراي اهميت خاص است. برخي بزرگان نيز از همان آغاز

 .(78 ص ،2087كيد زيادي داشتند )جناتي، لاهميت استاد راهنما در اين فرايند ت

االت اصـلي در ؤو حـا  آنرـه سـ« االت اصـليؤسـ»است و گاهي « سؤا  اصلي» گاهي سخن از ،در اين الگو

ا  فرعي تبـديل شـود و ؤتواند به چند سمي ،ا ؤالبته اين س .ا  اصلي داردؤهر تحقيق تنها يك س .تحقيق معنا ندارد

نه در اشـرا   ،«االت اصليؤس»معنايي تعبير تر خرد شوند. بياالت فرعيؤتوانند به ساالت فرعي نيز ميؤحتي آن س

 ا  اصـلي داشـته باشـد، دو يـا چنـدؤزيرا تحقيقي كه دو يا چنـد سـ ؛بلره در اشرا  كاركردي آن است ،منطقي آن

ا  تحقيق در يك عبارت كوتاه و ساده اسـت ؤبر مشخص بودن س ،شناسانكد روشؤتحقيق است و اساساً توصية م

 .(18 – 11 ص ،2076)كيوي و كامنهود، 

به معناي نقطه گذاري و سجاوندي در اين الگوها وجـود نـدارد. گرچـه ايـن  ،كيد در رابطه با ويرايشلتوصيه و ت

ئل در متن الگو مخالف است و دو مورد از مخالفت خود را نيز در اين مقاله بيـان كـرده اين دست مسا ،با طرح ،مقاله

مباحث روش تحقيق و نگارش وجود دارد و از آن تفريك نشده است، الزم است ايـن  ،است، اما تا زماني كه در الگو

 قانون نيز باشد. 

 ع، از نقاط ضعف اين الگوهـا اسـت؛ زيـرا معمـوالًاصرار بر لزوم ارائة فرضيه و نيز مطالبة آن در كلية جلسات دفا

؛ يعنـي الاقـل دو (89 ص ،2079 ،تنهـا در تحقيقـات تبيينـي اسـت )دالور ،اعتقاد بر اين است كه لزوم ارائه فرضيه

كاركرد فرضيه در اموري چـون حـذ   :بلره برخي معتقدند .(69 ص ،2078مهر، ها حضور دارند )محمديمتغير در آن

امـا از ايـن ديـدگاه  .(787 ص ،2062)ويمر و دومينيـك،  سازي متغيرها استگر و كمك به كمّياخلهمتغيرهاي مد

كيد بر وجود متغيرها و رابطه بـين لمتن الگوي حوزه علميه نيز ت رهافراطي كه بگذريم، يك چيز مسلم است و آن اين

 آنها دارد:

ها، اشـياء و حدس و گمان انديشمندانه دربـارة ماهيـت، چگـونگي و روابـط بـين پديـده :فرضيه، عبارت است از

اما در غيـر  .كندبراي كشف مجهو  كمك مي ،ترين راهترين و محتملمتغيّرهايي كه محقّق را در تشخيص نزديك

به صـورت سـؤا  بيـان فقط  ،شود، مسئله يا موضوع پژوهشكه رابطه بين دو متغير بررسي نمي ،از تحقيقات تبييني

در  .(87 ص ،2079دهـد )دالور، ها پاسـخ مـي. محقق هم در پايان پژوهش به آن(98 ص ،2079شود )بيابانگرد، مي

از اصـل نادرسـت اسـت و فرضـيه در تحقيقـات  ،علمـي ايـران ةبرخي معتقدند اين اعتقاد رايج در جامعـ ،اين ميان
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بلرـه تنهـا  ،علمـي باشـد ةتوانـد مطالعـنمي ،ساً تحقيق بدون فرضيهتوصيفي نيز داراي تصور و بلره الزم است. اسا

خواني است. در اين ديدگاه، فرضيه در تحقيقات توصيفي عبـارت اسـت هاي خام و آمارگيري و جدو آوري دادهجمع

 .(99 ص ،2078شـود )سـاعي، اي كه از نظريه اسـتنتاج مـيهاي توصيفياالت در قالب گزارهؤپاسخ نظري به س :از

مسـير درسـت ايـن اسـت كـه  ،رسدبه نظر مي .(90 ص ،هماناز حدس محقق ناشي هستند ) ،هااين پاسخ يا پاسخ

طور كه نفي فرضـيه در تحقيقـات غيـر تبيينـي نيـز نادرسـت همان .كار درستي نيست ،اصرار و الزام به ارائة فرضيه

شـناس معتقدنـد: اسـتاد روش دالورطـور كـه آقـاي همان .است. بنابراين، ارائة فرضيه در صورت امران، الزم است

گـر بـه تـدوين و توصيه شده است در تحقيقـات توصـيفي هـم در شـرايطي كـه امرـان آن وجـود دارد، پـژوهش

 .(81 ص ،2079)دالور،  ياي آن بهره بردتا از مزا ،بندي فرضيه اقدام كندصورت

ه است كه تشريحي نيز نام دارد. ايـن فرضـيه، اما فرضية توصيفي چيست؟ فرضية توصيفي يري از اقسام فرضي

توانـد داشـتن نسـبتي مـي ،شود. اين حالتبا توضيح حالتي خاص از آن بيان مي ،براي تشريح و توصيف يك پديده

 ،مانند: متوسط درآمد خانوارهـاي ايرانـي در هـر مـاه .. براي آن پديده باشد..ي ويژه ومعين، عددي مشخص، موقعيت

دربارة توسعة اقتصادي با ديدگاه اقتصاددانان غرب متفـاوت اسـت )عزتـي،  ،ا: ديدگاه امام خمينيفالن قدر است. ي

 .(212 ص ،2076

زيـرا تعـريفش از  ؛بر فرض لزوم ارائه فرضيه در همه تحقيقات توصيفي نيـز الگـو داراي اشـرا  اسـت ،بنابراين

 است.« دو متغير»فرضيه، بيان رابطه بين 

دربارة روش ارجـاع موجـود اسـت،  ،اين است كه: آنچه در اين الگوها ،روش ارجاعيك اشرا  عمومي به 

ها، ارجاع به اسناد تصـويري نامههاي مختلف ارجاع مانند تعدد نويسندگان، ارجاع به دانشكامل نيست و گونه

همان جدا نمـودن  بهتر است در اين زمينه تجديد نظر شود و پيشنهاد اين مقاله، ،.. را شامل نيست. بنابراين.و

در فـايلي ديگـر  ،طور كاملبه نام روش تحقيق )فراتر از كارگاه( و يا درج آنها به ،اين مباحث در درسي خاص

 تر بيان شد. است كه پيش

تـر گفتـه شـد، در دهي به مقاالت است. همانطور كـه پـيشاشرا  دوم روش ارجاع در اين الگوها، روش ارجاع

   ت، چنين نظام ارجاعي تعيين شده است:به مقاالارجاع  بارةدرالگوي او  

 .شودبيان نام مؤلف، عنوان مقاله، عنوان مجله، سا  نشر، شماره مجله و صفحه مجله 

اين تررار، لغـو اسـت. از  .شودعيناً اين ارجاع در كتابنامه هم تررار مي ،يك سواما اين الگو درست نيست؛ زيرا از 

ر ارجاع به مقاالت نيز هرگز لزومي به نام بردن از عنوان مقاله و مجلـه و شـماره هاي معمو  دديگر، در روشسوي 

 .(188 ص ،2079نيـا، كننـد. )حـافظمـيبيان ها را تنها در كتابنامه لفهؤبلره اين م ،مجله در ارجاع درون متن نيست
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سـيد از درج آدرس كامل در پاورقي صحبت شده است، تنها يربار و براي اولين بـار اسـت ) ،اگر هم در برخي الگوها

 .(97 ص ،2077رهنمايي، احمد 

در روش  ،هاي اينترنتي است. ايـن الگـواشرا  سوم در روش ارجاع در اين الگوها، ايراد در روش ارجاع به سايت

به همان شرل از نوار آدرس كیي شود. ايـن روش  ،استارجاع به سايت نوشته است: آدرس سايتي كه مطلب در آن 

بينـيم، غيـر از چه ما در نـوار آدرس مرورگـر مـيهرگز معمو  نيست و اساساً در بسياري از موارد، آن ،ارجاع اينترنتي

اگر همـين آدرس الگـوي او  كـه  ،مورد اقتضاي زبان وب را دربر دارد. مثالً هايكیي آن است كه بسياري از داالن

 از نوار آدرس آن كیي شود، به شرل زير است: ،بر روي سايت حوزه است

http://www.hawzahqom.ir/news/hawzahqom  

 بلرــه همــان آدرس وبســايت يعنــي؛ ،روشــن اســت كــه چنــين آدرســي مطلــوب نيســت

 «www.hawzahqom.ir» به اضافة نوع رسانه و نام نويسـنده مطلـب و تـاريخ  ،در آدرس فوق

نيـا، ؛ حـافظ110 ص ،1 ج ،2079 ،كنند )بيابانگرد،بر روي وبسايت و تاريخ مشاهده را درج مي ،نشر آن

 .(186 ص ،2079

 گيرينتيجه

ضمن بر شـمردن نقـاط ضـعف آنهـا از نظـر صـوري،  ،نويسي در حوزه مقدسة علميهاين مقاله با نقد الگوهاي پايان

 ترين آنها به اين شرح است:ساختاري و محتوايي، به پيشنهادهايي در اين زمينه دست زده است كه مهم

بلره در متون مصوب شوراي عالي حـوزه  ،نامهنياز الزامي پايانبه عنوان پيش ،وارد كردن درس روش تحقيق -

 ا اقتضاي تحقيق در علوم اسالمي.علميه و نگارش متن مناسب ب

هم داراي تـداخل  ،دست؛ زيرا اين دو الگوالگوي مجزا در يك الگوي يك غام دو الگوي موجود و توليد يكاد -

بـا اينرـه در عنـوان هـر دو، روش  .منطقي و عنواني هستند و هم مطالبي در يري وجود دارد كه در ديگري نيسـت

 نگارش طرح و رساله وجود دارد.

دفاع و داوري اثر مستقيم بر روي نمـرة جلسات از آنها در يك كه هر  اغالط تايیي و امالئي در الگوها اصالح -

 نويسنده دارد.

هاي علميـه و مشـورت بـا نگاري در حوزهنامهنويسي و پايانشناختي طرحبررسي علمي بيشتر در مباني روش -

 شناس.كارشناسان روش

 هاي عالمان گذشته.خصوص بهره بردن از روش به ،هاي علميهنويسي در حوزهلهتوجه به اقتضاي خاص رسا -



  68  هاي علميّهدر حوزه« نامهالگوي نگارش طرح و پايان»بررسي انتقادي 
 

 حسب مقتضاي تحقيق. بر ،به ارائة فرضيه و مختار نهادن ارائة فرضيه ،بازبيني در الزام نويسندگان -

تـوب و ها و نيز تدوين نظام ارجاع كامـل كـه همـه منـابع مرهاي ارجاع به مقاالت و به سايتبازبيني در روش

منتهي بايد ايـن كـار بـه شـرل منطقـي  ،سازي نظام ارجاع كاري خوب است.. را شامل شود. البته بومي.ديجيتا  و

نه اينره تلقـي نادرسـت  ،عالوه بر كاركرد خاص در علوم اسالمي، استداللي علمي از آن پشتيباني كند .صورت گيرد

 گو استدا  شد( درست شود.)مانند ارجاع به مقاله كه بر لغو بودن روش آن در ال

مين اعتبـار لنامـه بـه عنـوان دو عامـل تـمشـاور در پايـاناستاد  ،كيد بيشتر بر محوريت استاد راهنما و در كنار ويلت

 نامه.صوري پايان
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