
  
  

  

  

  

 
 

  


	 ���� ��ۀ ��  ��ر �
��ق ����	  ��ر����	 ار���  

  
  
  

����  د123 0/�ا.-,�ل دی�(	  )'& %$�د":  ��
  



  شيوه نامه كار تحقيقي                                                                                                                                            2

  : محترم لطفا در نگارش كار تحقيقي خود به نكات زير توجه فرماييددانشجويان 

  

  مناسب انتخاب موضوع -الف 

ع، بايد سه امـر مـد نظـر قـرار     براي انتخاب موضو. ترين مرحله كار تحقيقي، انتخاب موضوع استمهم
  :گيرد

  

  عالقه: امر اول

انجـام كـار،   عالقه فـرد بـه   . جو به موضوع تحقيق استدانش عالقه خوداولين امر و مهمترين مسئله، 
دانشجو بايد عالقمند به موضوع تحقيق باشد و انگيـزه اصـلي وي همـان    . باشدموتور اوليه تحقيق مي

ساني است كه بدون داشتن چشم وقفه كگسترش علوم و فنون در گرو كار بي. اش باشد عالقه شخصي
تبار شخصي و يا مثالً مشهور شدن، علم را به خاطر خود علم و هاي مادي و يا كسب نمره و يا اعداشت

بسـيارند  . انـد  كنـد، دنبـال نمـوده    ارزش ذاتي كه دارد و اقناعي كه براي وجدان تشنه انسان فراهم مي
اند  دانشمنداني كه در هنگام مطالعه و برقراري ارتباط با چشمه فياض علم و تحقيق چنان سرگرم بوده

  .اند ز دنياي اطراف و حوادث پيرامون بودهكه به كلي فارغ ا

بهترين  .آوريد وجوده عالقه را باگر به داليلي به موضوع مورد تحقيق خود عالقه نداريد، سعي كنيد 

درگير كردن خود با مسائل و موضوعات فرعي قابل طرح در عنـوان  راه ايجاد عالقه به موضوع 

وجـود خواهـد آمـد و    ه خود عالقه براي شما به د باگر با موضوع درگير شويد، خو. است موضوع كلي

، دريايي اسـت  حقوقعلم خوشبختانه . مسائل جديدي را براي تحقيق فرا راه شما مطرح خواهد نمود
البته، همه ما به نوعي با مسـائل ايـن   . توانند با مسائل اين علم ارتباط پيدا كنند كه اكثر موضوعات مي

خود مشغول كرده باشد كـه كـار بـر    ه سئله حقوقي مهم ذهن ما را بايم و شايد يك م علم درگير بوده
  . ما باشدشتواند انگيزه اوليه و موتور محركه تحقيق  روي همان موضوع مي

بـه هـر ميـزان كـه بـه ارزش      . اسـت  شناخت فايده عملي آن موضوعهاي ديگر ايجاد عالقه،  از راه
واقعي آنست كـه محقـق    پژوهشد شد هرچند د بيشتر به آن عالقمند خواهيموضوع بيشتر واقف شوي

  .غم خود را صرف يافتن كند و ، فارغ از كاربرد آن، تمام همپژوهشدر زمان 

  

  توان: امر دوم

دانشجوياني كه در استفاده از منابع خارجي  است مثالً توان دانشجودومين نكته در انتخاب موضوع، 
، نبايـد موضـوعات تطبيقـي بـا حقـوق بيگانگـان را       شان به زبان خارجي عاجزاند  به دليل عدم آشنايي

  . انتخاب كنند
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  موضوع جزيي و كاربردي: امر سوم

ـ  ،سومين نكته اين است كه در عين حال كه نبايد سراغ موضوعات بسيار پيچيده رفت  دنبـال ه نبايد ب

ازدواج و  دانشجو نبايد موضوع كار تحقيقي خود را مثالً. بود موضوعات بسيار ساده و يا خيلي كلي
  . اند ها نوشته طالق قرار دهد كه در باره آن كتاب

داوري بيابيـد يعنـي موضـوعاتي را     سعي كنيد براي شروع كار تحقيقي خود را فارغ از هر گونـه پـيش  
سـت كـه پـس از انجـام     ا تحقيـق واقعـي آن  . اش از ابتدا برايتان روشن نباشـد   انتخاب كنيد كه نتيجه

و اجتمـاعي   حقوقيي پيدا كنيد يعني براي تحقيق بايد فارغ از مالحظات اي دسترس تحقيق به نتيجه
  . تاثير گذار در نتيجه تحقيق باشيد

  

  )پالن( نقشه كار -ب

ترين مسئله پس از انتخاب موضوع تحقيق، طرح ريزي نقشه كار است كه دانشجو بايد به دقت در  مهم
يق خود چه مراحلي الزم است طي شـود لـذا   طالب علم بايد بداند كه در تحق. تنظيم آن همت گمارد

  :بايد 
كل موضوع را بايد به چند بخش و هر بخش را به چند فصل، قسمت، عنوان، تيتر، پاراگراف و الف و  -

، بايـد در درجـه اول   شـود نيز گفته مـي  Planبدان پالن  كه-براي تهيه نقشه كار . سيم كردتق .…ب و 
د كه البته الزم است منابع اصلي و مهم تر را بيشتر و منابع دست راجع به موضوع انتخابي مطالعه نمو

  . داد تر را بعداً مورد بررسي قرار اهميت دوم و كم

هـا،   تواننـد عنـوان بخـش      كه مـي  كلمات كليديپس از مطالعه متون مختلف راجع به موضوع بايد  -
مـثال در عنـوان نكـاح صـوري     . دها و تيترها را به خود اختصاص دهند، را بيرون كشـي  ها، قسمت فصل

تواند شما را با كلمات كليدي نظيـر نكـاح بـراي بدسـت      مطالعه چند پرونده مربوط به اين موضوع مي
آوردن مليت بيگانه، نكاح براي امكان خروج از كشور، عقد صـوري، قصـد بـه عنـوان يكـي از شـرايط       

  …و وجه به جهت نامشروعري از نكاح متاساسي براي صحت معامالت، تمايز مفهوم نكاح صو

برقـرار  نظم منطقي بـين آنهـا   پس از بيرون آوردن اين كلمات و عبارات كليدي، بايد سعي شـود   -
. داد و براي هر بخش عنوان مناسب انتخاب نمود نموده و سپس آنها را حداكثر در دو بخش عمده قرار

 مـورد مطالعـه قـرار    آثارو  فاهيممتوان در دو بخش عمده تحت عناوين  معموالً اكثر موضوعات را مي
سعي شود چنانچه . باشند ها و يا فصول قابل تغيير مي به هرحال، حسب نوع موضوع، عناوين بخش. داد

صورت اعداد زوج ادامه پيدا كند مثالً ه ها از دو عنوان تجاوز كند، ب ها و يا فصل الزم باشد تعداد قسمت
هـا بايـد بـا هـم      ست هر كـدام از فصـول و يـا قسـمت    بديهي ا. فصل باشد …دو، چهار، شش، هشت و
صفحه  3صفحه و قسمت دوم  10اي نباشد كه تعداد صفحات قسمت اول  گونه متناسب باشند يعني به
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ها بـه   هاي انتخابي براي هر زير مجموعه تنظيم نمود يعني عنوان اين كار را بايد از طريق عنوان. باشند
  .  اي متناسب با يكديگر مطلب در خود جاي دهند هاي انتخاب گردند كه به انداز هگون

الزم به ذكر است همان طور كه فوقا اشاره شـد  : وجود يك خط هدايتي در همه مراحل تحقيق -

در همـه مراحـل كـار     خط هـدايتي اي كه يك  بايد نظم منطقي بين اجزا وجود داشته باشد به گونه
خواننده در هنگام مطالعه، رشـته بحـث از دسـتش    اي نباشد كه  يعني به گونه. تحقيقي مالحظه شود

خارج شود و خود را در بيراهه احساس كند و يا موضوعي مطرح شده باشد كه ارتباطش با بحث اصلي 
هايي الزم شـود   البته، ممكن است در اثناي كار تحقيق بنا به ضرورت. درستي توجيه نگرديده باشده ب

وجود آورد كه بداند مطالـب  د اين احساس را در خواننده به ايبه مطالب جنبي هم پرداخته شود ولي ب
از مدتي مجـدداً بـه موضـوع    جنبي جزء مطالب اصلي نيست و بنا به ضرورت بدان پرداخته شده پس 

به هرحال، بايد ارتباط مطالب اصلي با مطالب فرعي كامالً قابل توجيه باشد كه . خواهيد گشتاصلي بر
  .خوانده سر در گم نشود

ي ارتبـاط  اها بايد به گونه  فصل ها و قسمت ها، بين بخش: ها قراري پل ارتباطي بين سر فصلبر -

 پل ارتباطيقرار باشد كه يك باره بخش بعدي شروع نشود يعني بين عناوين مختلف بخش و فصل بر
 هاي كار تحقيقـي اسـت و خواننـده بايـد بـا ايـن       ها از ضرورت اين پل ارتباطي بين بخش. برقرار شود

پـل  . انجام اين كار به دو صـورت ممكـن اسـت   . به بخش يا فصل و قسمت بعدي منتقل شود گذرگاه
  . ارتباطي مفهومي و پل ارتباطي توضيحي

خود پـاي  ه شود كه خود ب رنگ مي در پل ارتباطي مفهومي موضوع عنوان قبلي به قدري تلطيف و بي 
ه به طور ناخودآگاه پس از مطالعه بخـش اول،  در اين شيوه، خوانند. كشد موضوع بعدي را به ميان مي

  .شود به بخش دوم منتهي مي
اگر قادر به برقراري پل ارتباطي مفهومي نيستيد، بايد از شيوه برقراري پل ارتبـاطي توضـيحي بهـره     

ببريد يعني با عبارات ساده و روان دليل اختتام مبحث قبلي شروع مبحث بعـدي را بـه طـور خالصـه     
  .متذكر شويد

  

  پژوهشمنابع  -ج

ترين مرحله از مراحـل كـار تحقيقـي     ، مهمه البته بايد موثق و معتبر باشندكجمع آوري منابع تحقيق 

شده و منابع مهم تر و كليدي تر از همان درجه و اعتبـار منـابع دسـت     طبقه بنديمنابع بايد . است
  . اي برخوردار نباشند دوم و ترجمه

  :ت زير را به ترتيب ذكر نموداطالعادر ارجاع به منابع بايد به دقت 
يـا صـفحات   نام ناشر، صـفحه  : جلد، چاپ چندم، محل نشر، نام اثر ،)سال چاپ(نام كوچك نام خانوادگي نويسنده، 

  .مورد ارجاع

  :براي مثال
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، چـاپ  جلدي 43هاي از دوره 42، ج جواهر الكالم في شرح شرايع االسالم، )ق 1398( نجفي اصفهاني، محمد حسن

  .287 – 289صص داراالحياء التراث العربي، : م، بيروتسو
  .10-12شركت سهامي انتشار، صص : ، چاپ دوم، تهران1، قواعد عمومي قراردادها، ج )1380(كاتوزيان، اميرناصر 

در اين موارد بايد بـه ترتيـب   . معموال در برخي كتب فقهي قديمي محل نشر يا سال نشر معلوم نيست
  :ذيل عمل كرد

  .استفاده شود »جابي«حل نشر مشخص نباشد از عبارت اگر م -

  .استفاده شود »تابي«اگر سال نشر مشخص نباشد از عبارت  -
در كتاب هاي . همچنين اگر كتاب نسخه خطي يا چاپ سنگي است بايد در مشخصات كتاب ذكر شود

مشـمول   هـاي بعـدي  ممكـن اسـت كتـابي در چـاپ     زيرا ؛حقوقي ذكر تاريخ نشر آن بسيار مهم است
كافي است بدانيد آقاي ژان كربونيه اسـتاد مسـلم حقـوق    . هايي شده باشد تغييرات و اضافات و كاستي

فرانسه موفق به بيست و سه بار چاپ كتاب خود شد كه هر بـار در آن دخـل و تصـرفاتي انجـام داده     
  .است

عبارت » جواهر الكالم«كتاب الزم به ذكر است كه نام اثر بايد به دقت و كامل بيان شود مثال نام كامل 
  .»جواهر الكالم في شرح شرايع االسالم«است از 

  :به ترتيب ذيل عمل شوداگر منبع در مجله علمي و تخصصي آمده است، 
  .، دوره، شماره، صفحه يا صفحات مورد ارجاعنام دقيق مجله، نام مقاله، )سال نشر مجله(نام خانوادگي، نام 

  :براي مثال
مصطفي السان و علي رضائي، : المللي، ترجمه توسط، شروط ثبات در معامالت نفتي بين)1386(تي بي  كول، مارگاريتا

 .169-191، پاييز و زمستان، صص 37مجلة حقوقي، شماره 

اگر مستند شما رأيي است كه از دادگاهي صادر شده، بايد به دقت نام دادگاه، محل صدور، نوع دادگاه، 
اي صادر شده است و آيـا   خصوص اينكه اين راي در چه مرحلهه ذكر شود و بو تاريخ صدور رأي حتماً 

  :آوريد  خواهي شده است يا خير مثالً مي نسبت به آن تجديد نظر و يا فرجام
به كالسـه پرونـده    2/2/1380دادگاه عمومي واقع در مجتمع شهيد بهشتي تهران در تاريخ  203راي صادره از شعبه 

   80-108ره و به دادنامه شما 103

 در مورد نظرات مشورتي اداره كل حقوقي دادگستري به دقت بايد تاريخ و شـماره و موضـوع و محـلّ   
  . در قم ههمچنين است در مورد نظرات واصله از مركز فقهي قوه قضايي. چاپ آن ذكر شود

ز نظر اصـراري  ي اأيخ و شعبه صادر كننده بايد نوع ردر مورد آراي ديوان عالي كشور عالوه بر ذكر تار
  .بودن، وحدت رويه بودن و رأي معمولي ذكر شود

در مورد قوانين، تاريخ تصويب قانون، تاريخ اجرايي شدن آن، عنوان دقيق آن، محل چاپ، بايـد اشـاره   
  . حتي االمكان محل چاپ بايد به روزنامه رسمي ارجاع شود. شود

  :مثالً مي آوريد 
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، شماره 11/11/1382، مورخ پنجاه و نهمي رسمي، سال ، نقل از روزنامه17/10/1382قانون تجارت الكترونيكي، مصوب 

17167. 

نماييد، بايد قبالً به طور دقيق اوالً نظر اسـتاد را   اگر به تقريرات درس استادي از اساتيد خود اشاره مي
نقـل   فهميده باشيد و مطمئن شويد كه آن نظر، نظر خود استاد است و ثانيـاً شـما مطلـب را درسـت    

  .نماييد مي
  : آوريد  مثالً مي

الملل خصوصي دانشكده حقوق  تقريرات درس پروفسور ژان ماري بيشوف در كالسهاي فوق ليسانس درس حقوق بين

  .1992در سال  3و علوم سياسي دانشگاه استراسبورك

  .1367ران ترم اول تقريرات درس دكتر ابوالقاسم گرجي، در كالس درس عقود معاوضي در فقه جعفري، دانشگاه ته

  : مثالً. كتاب خارجي باشد به ترتيبي كه در مورد كتاب فارسي ذكر شد عمل شوداگر منبع مورد ارجاع 
Todd. Paul., (2005), E-Commerce Law, London: Cavendish Pub, 1

th
 Ed. 

ر شـد عمـل   اي خارجي باشد به ترتيبي كه در مورد مقـاالت فارسـي ذكـ   و اگر منبع مورد ارجاع مقاله
  :مثالً. شود

Behr. Volker., (2011), "Rome I Regulation: A Mostly Unified Private International Law of 

Contractual Relationships within Most of the European Union", Journal of Law and Commerce, 

Vol. 29, pp. 233-272.    

ايد، هرگز ارجاع ندهيد و چنانچه  به منبعي كه خود شما شخصاً آن را مورد مطالعه و بازبيني قرار نداده
بينيد كه منبع اصلي ذكر شود، بايد حتماً منبع مسـتقيم شـما ذكـر شـود      هايي الزم مي بنا به ضرورت

داند اينكار را انجام دهيـد   دانيد با ذكر منبع از كسي كه زبان فرانسه مي مثالً چنانچه زبان فرانسه نمي
  : نويسيد  مثالً مي

پاريس، به نقل از دكتر عبدالرسول دياني، حقوق  چاپ انتشارات مونت كريستيان،  1991جرارد كورنو، حقوق خانواده، 

   .8خانواده، ص 

خصوصي است حتماً با دقت نام سايت را با تمـامي حـروف،   ه اگر منبع اطالعاتي شما سايت اينترنتي ب
الزم به ذكر است كـه  . ط تيره، اسالش و نقطه بايد بياوريد كه امكان مالحظه آن سايت موجود باشدخ

براي درج نام آدرس اينترنتي آدرس مذكور را از باند بـاالي صـفحه اينترنـت در قسـمت مزبـور كپـي       
ـ   .نماييد ت پيرامـون  سعي كنيد موضوع خود را در اينترنت جستجو نماييد و از اخبار بـه روز در اينترن

  :آوريد مي مثالً. بياوريد < >آدرس را حتما در . موضوع استفاده كنيد
>http://www.irna.com/2001/LAW/07/25/concorde.lawsuit/index.html<  
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  : م يكن ت حقوقي را ذكر ميينترنتي چند سايآدرس ا ،انيدانشجوبيشتر ي يبراي آشنا

    
ولي اگر بـه هـر دليـل    . يدغير مستقيم نقل قول كن ةصورت شيوه در نقل قول از ديگران ب سعي كنيد
از ديگـري   مطلبقرار دهيد كه معلوم باشد اين ) گيومه( « » ين عبارتي را بياوريد آنرا درالزم باشد ع

  . نقل شده است
بايـد در نظـر داشـته باشـيد چنانچـه در       .ه شـود دبايد ليست كليه منابع تحقيق آورپژوهش در پايان 
ايد، در كتابنامه بايـد جزييـات كامـل منبـع      ويسنده را نياوردهها اسم كامل اثر و يا اسم كامل ن پاورقي

  :، مثالًداييدار دسته بندي نم چند مجموعه عنوان بسيار مهم است كه منابع را در. مندرج گردد

  منابع فارسي

  كتاب
  مقاله
  قوانين
  آراء

  منابع غير فارسي
Book  
Article 

Acts, Treaties and other Instruments 
Table of Cases 

  :در مورد ارجاع به منابع چندين شيوه وجود دارد
جز صفحه مورد استناد ذكر شود و ه پايان كار تحقيقي تمام اطالعات مربوط به منبع ب در ليست منابع

شـود مـثال    مـي فقط به ذكر نام نويسنده سال چاپ و شماره صـفحه اشـاره   و در داخل پرانتز  در متن
  ).26 ص: 1376كاتوزيان، ( :نويسيم مي

 www.bia-judiciary.ir  دفتر امور بين الملل  www.majlislib.org  كتابخانه مجلس
 www.tazirat.gou.ir  سازمان تعزيرات حكومتي www.divan-edalat.ir  ديوان عدالت اداري

 www.irjpr.ir  روابط عمومي قوه قضاييه www.fjs.oc.ir  دانشكده علوم قضايي 
 www.gio.ir  سازمان بازرسي كشور    www.lmo.org.ir  سازمان پزشكي قانوني 

 www.sabt.gov.ir  سازمان ثبت اسناد و امالك www.iranprison.ir  سازمان زندان ها

معاونت آمـوزش و تحقيقـات   
  قوه قضاييه

www.lawtraining.org نيروهاي مسلح  سازمان قضايي  www.iranmilitarycourt.com  
 

  www.judiciary.ir  قوه قضاييه

 
 www.dadgostari-tehran.ir  دادگستري استان تهران

 www.islamichoghog.com  سايت حقوق دانان www.nlai.ir  رانيكتابخانه ملي ا

ت كــــانون وكــــالي يســــا
  رانيدادگستري مركز ا

www.iranbar.com رانيقات حقوقي ايمركز تحق  www.irc.ir  

 

 http://www.judiciarybar.ir  187مركز مشاوران ماده  Google.com  موتور جستجوي گوگل  
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  شيوه نگارش -د

. در نگارش بايد دقت فراوان نمود كه هرگز خطاي چاپي و يا نوشتاري در نوشته شما ديـده نشـود   -
ته دانشجويِ حقـوق بـه   وجود خطا در هر متني كه باشد شايسته نيست ولي در متنِ حقوقيِ نوش

ايـن مملكـت بدسـت     اي نيستند فرداي نزديـك  يادتان باشد شما افراد ساده. تر استمراتب زننده
شما افرادي هستيد كه بنا به حرفه شما مال و جان و آبـروي مـردم در   . خورد تواناي شما رقم مي

يك . كنداغالط امالئي انگيزه  مخاطبتان را براي مطالعه نوشته كم مي .دستتان قرار خواهد گرفت
هنرمندانه و بـه  سعي كنيد ظاهر متن شما همچون يك فرش . نوشته و مقاله مثل يك فرش است

   دور از اغالط اماليي باشد

گذاري مثل  ول مربوط به نقطهاص. بايد از نظر ويراستاري متن شما به دقت مورد بازبيني قرار گيرد -
هـر   .تيره، پرانتز، دو نقطه روي هم، عالمت تعجب، بايـد مراعـات گـردد   خط ويرگول، كاما، ، نقطه

البته، عالمت تعجب در . كار رونده بايد در جاي خود بكدام از اين عالئم معناي بخصوصي دارند و 
چه بسـا يـك كامـا    . بر تمسخر تلقي گردد چون ممكن است دالّ ؛رود متون حقوقي كمتر بكار مي

اي عوض كند كه اصالً مراد شما نباشد لذا بايد دقت كنيد كه هر كـدام را   معناي عبارت را به گونه
ياري از موارد استناد حقوقدانان به يك كاما در متن قانون در بس. در جاي مناسب خود بكار ببريد

  .برند است و از آن در تفسير معناي قانون به شيوه مطلوب خود بهره مي

اگر معناي كلمه و يا عبـارتي را  . تا آنجا كه ممكن است بايد از عبارات ساده و شيوا استفاده كنيد  -
-مـي  »جزء مبعض اجـور معوقـه  «ثالً بجاي عبارت م. ا بكار نبريددانيد، هرگز آن ر به درستي نمي

ها و اصـطالحات  البته، براي برخي واژه. »بهاقسمت پرداخت نشده اجاره«گي بگوييد توانيد به ساد
معادل فارسي دقيقي وجود ندارد و ادبيات حقوقي ما نيز آنها را به صورت اصطالحات خاص مورد 

. سعي كنيـد ايـن عبـارات را ترجمـه ننماييـد     . ه استجا افتاد ،شناسايي قرار داده و در اذهان هم
ه كه اولي از زبان عربي و دومي از زبان فرانس-، )Avaris(عباراتي مثل ضمان درك، خسارات آوراي 

اند، هنوز  بعضاً قابل ترجمه نيستند و يا اينكه اگر ترجمه هم شدهو  - اند به حقوق ما راه پيدا كرده
كـه تحقيـق خـود را بـه زبـان       توجه داشته باشيد. اند ما باز نكردهجاي خود را در ادبيات حقوقي 

البته، همانطور كه نبايد از . امكان از كلمات بيگانه استفاده ننمود نويسيد لذا بايد تا حد فارسي مي
ادبيـات حقـوقي در   . عبارات ثقيل استفاده نماييد همچنين نبايد خيلي ساده و عاميانـه بنويسـيد  

  .ه چشم بخوردنوشته شما بايد ب

شود خواننـده سـر در    طوالني بودن جمله موجب مي. از جمالت بسيار طوالني جدا پرهيز نماييد  -
 گم شده و معناي نهايي عبارت را متوجه نشود و يا براي فهم معناي دقيق چند بار مجبور شود آن
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االمكان را حتيكنيد جمالت پس در عين حالي كه از ادبيات تخصصي رشته استفاده مي. را بخواند
  .كوتاه به كار بريد

  شيوه تحقيق -ه 

در شيوه تحليلـي  . بهترين شيوه، شيوه تحليلي است. بايد در تحقيق از شيوه خاصي تبعيت نماييد -
نماييد آنگاه نظر خود را پس از طرح نظرات مهم  ابتدا نظرات مختلف را پس از فهم دقيق، نقل مي

تواند مبتني  اين نظر مي. گويندمي» نظر مختار«نظر نهايي  به اين. نماييد علماي حقوق مطرح مي
بر نظر يكي از آن علما بوده و يا به كلي با آنها متفاوت باشد و يا در برخي موارد بـا آنهـا مطابقـت    

هر چند طرح نظر جديد ايـرادي نـدارد و بعضـاً    . تواند ايده شخصي خود شما باشدحتي مي. نمايد
 »كننـده قـانع «و  »مسـتدل «شت كه اين نظـر بايـد   اشد ولي بايد توجه داب بسيار پسنديده نيز مي

 . باشد
اي طرح كنيد كه نفي آن در بطـن آن باشـد بلكـه بايـد      نبايد در طرح نظرات ديگران آن را بگونه

كامالً بيطرفانه نظر را نقل كنيد و البته استدالل صاحب نظر را حتماً بياوريد برخي نظرات در بـدو  
توان به عمق دقت صـاحب آن نظـر   نمايند ولي با مالحظه استدالل مي سخيف جلوه ميامر بسيار 
العمـل  بگيرد بالفاصله با عكس زن 9تواند تا  مثالً اگر فقيهي معتقد شود در اسالم مرد مي. پي برد

بازي متهم نماييم ولي اگر اسـتدالل  منفي ما مواجه خواهد شد و ممكن است آن عالم را به هوس
نفر بـه آيـه    9در استدالل به امكان تعدد زوجات تا . شود ببينيم ممكن است نظرمان عوض وي را 

 بـاع فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنـي و ثـالث و ر  : فرمايد  قرآن استدالل شده در آنجا كه مي
ا هم به معناي چهار تـ  »رباع«تا سه تا و يعني سه  »ثالث«يعني دو تا دو تا و  »مثني«. )3: نساء(

سه تا سه تا نيز به حداقل به يك حال اگر دو تا دو تا را حداقل به يك دو تا اطالق كنيم و . چهارتا
اطالق كنيم و چهار تا چهار تا را نيز حداقل به يـك چهارتـايي قابـل اطـالق بـدانيم،       »سه تايي«

تـاب تكميـل   شود و با اين ترتيـب، اسـتدالل بـه ك    بنابراين، جمع بين دو، سه و چهار، عدد نه مي
زن دائـم در   9از طرف ديگر سنت پيغمبر نيز بر صحت اين قول داللت دارد كه همزمان . شود مي

فرماييد استدالل خيلي قـوي اسـت و بايـد بـه شـكل       مالحظه مي. قباله نكاحيه خود داشته است
باشـد   شيوه استدالل بايد يا بر مبناي قوت استدالل ديگـري . منطقي اين نظر را باطل اعالم كنيد

انـد را   زن شده 9ل به امكان تا ئنموده و يا استدالل آنهايي كه قا 4مثال ازدواج را با زنها محدود به 
  .   به هر حال بايد با استدالل قائل به قولي و يا مخالف قولي بشويد. باطل نماييد

نظـر برنخيزيـد   هرگز ابتدا به مخالفت با يك . در مخالفت با اساتيد بزرگ بسيار بايد محتاط باشيد -
سازد به انتقاد  توانيد در صورتي كه شما را متقاعد نمي بلكه پس از فهم دقيق نظريه و بيان آن مي
   .از آن بپردازيد و از نظر خود دفاع نماييد
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بـدون  اگـر   خوب مداقه كنيـد اولين دغدغه فكري شما بايد اين باشد كه نظرات ديگران را درست  -
افتد كساني كه  چه بسا اتفاق مي. آوريد رزش كار خود را بسيار پايين ميبه انتقاد بپردازيد، ا مداقه

حـال ببينيـد روح   . مندنـد  در قيد حياتند از اينكه نظراتشان بد فهميده شده و يا بد نقل شده، گله
تواند از عقيده خود دفاع كند در انتسـاب نظريـه نـارواي شـما چقـدر       كسي كه فوت نموده و نمي

  .بيند عذاب مي

مـثالً   .رام به اساتيد فن در طرح نظرات و يا در مخالفت با آنان، احتـرام بـه خـود شـما اسـت     احت -
اند كه البته سخن  اي با استدالل ديگر قول ديگري اختيار نموده توان در پاورقي اشاره نمود عده مي

بلكـه   هرگز در بدو شروع بحث به مخالفت با كسي بر نخيزيـد . متيني است ولي فالن ايراد را دارد
اگـر نظريـه يـا     ح نموده و سپس اختالف نظرات را بيان كرده و نهايتـاً درستي منّقه ابتدا بحث را ب

به نقد آن بپردازيد مستدلطور ه ب ،دانيد ه مياستدالل منتسب به فردي را غير موج .  

 گيـري، خالصـه مطـالبي كـه     نتيجـه . گيري باشد كار تحقيقي شما بايد در پايان داراي يك نتيجه -
ايد نيست بلكه جان كـالم بـوده و آن چيـزي اسـت كـه بـه اثبـات و يـا دفـاع از آن           عنوان كرده

برد و نشان مي دهد كه شما تسلط كافي بيان پيشنهادات نيز ارزش كار شما را باال مي .ايد پرداخته
  .ايدبه موضوع داشته
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