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 چکیدهروش نگارش
هدف از  .شوداست که نوشته می خواند؛ اما آخرین متنی، نخستین متنی است که خواننده میچکیده

 .وجو در همه آن منبع استچکیده در آغاز یک منبع، آشنا کردن خواننده و ایجاد آمادگی در او براي جست
واژه و در  150حال، قاعده این است که چکیده در مقاله با این. حجم چکیده به حجم نوشتار بستگی دارد

.واژه باشد 300پایان نامه 

یا اجزاي چکیده عبارت است از محتوا:

ي راهنما به مسئله مورد تحقیق اشاره ي جملهدر ابتداي چکیده، محقق باید به وسیلهجمله راهنما؛ـ 1
به عنوان مثال اگر ). بردتحقیق پی می مسئلهاي است که خواننده با خواندن آن به جمله راهنما، جمله(. کند

توان جمله راهنما را چنین باشد، می» گاه مفسران شیعه و سنیبررسی موارد نسخ از دید«عنوان تحقیق شما 
:شتنو

.»توجه مفسران شیعه و سنی بوده استقرآنی است که از دیرباز مورد موضوعات مهم علوم  نسخ یکی از«

یان مقصود از ب.دهدمحقق مسئله خود را توضیح می ،در این قسمت؛تعریف و اهمیت مسئلهـ 2
همچنین  .نمودتري از مسئله را بیان زوایا و ابعاد بیشباید نیست؛ بلکه مسئله، تعریف لغوي و اصطالحی 

بررسی «در باال با عنوان در تحقیق ذکر شده  .اشاره نمایدبه اهمیت مسئله خود محقق باید در حد یک جمله 

:شده است بیانگونهاین ، تعریف و اهمیت مسئله»موارد نسخ از دیدگاه مفسران شیعه و سنی

هر فقیهی . سازدیابی به احکام صحیح را ممکن میهاي بزرگ فهم اسالم است و راهشناخت ناسخ و منسوخ یکی از پایه«

اگر بخواهد در میدان استنباط، فتوا دهد باید آیات قرآن را که اولین و معتبرترین منبع استنباط احکام است، از حیث داللت، 
امکان نسخ از ضروریات دین اسالم است و تمام امت اسالمی در امکان آن  اساساً. مقاصد و ناسخ و منسوخ بودن بشناسد

-به نظر اختالففراوان پدید آمده است که این  نظر اختالف،در تعیین تعداد آیات منسوخ میان مفسران دارند؛ اما نظر اتفاق

.  »گرددیبرم، رندیگیمتعریف هر یک از نسخ و شرایطی که براي آن در نظر 



، بیان هدف است؛ در یکی دیگر از مواردي که در چکیده الزم است ذکر شودبیان هدف تحقیق؛ـ 3
بررسی موارد «به عنوان مثال در تحقیق مذکور .نمایدق هدف از انجام تحقیق را بیان میقسمت، محقاین 

:هدف این گونه بیان شده است »نسخ از دیدگاه مفسران شیعه و سنی

هدف در این تحقیق، بررسی شرایط و موارد نسخ از دیدگاه چند تن از مشهورترین مفسران شیعه و سنی و تبیین وجوه «

.»تراك و افتراق بین این دو مذهب بوداش

هایی است که محقق در فتهمهمترین قسمت چکیده بیان دستاوردها و یا ـ بیان نتایج و دستاوردها؛4
بررسی موارد نسخ از دیدگاه مفسران «به عنوان مثال در تحقیق مذکور .ها دست یافته استتحقیق خود به آن

:اندشدهنتایج این گونه بیان » شیعه و سنی

و با تمایز  اند پرداختهتر به بررسی مفهوم و شرایط نسخ از مجموع مباحث مشخص شد که این مفسران با بینشی دقیق«

ط عمیق بین شیعه و سنی، تنها مربو نظر اختالفهمچنین . اند نمودهگذاشتن بین نسخ و تخصیص، موارد نسخ در قرآن را بیان 
پذیرش نسخ تالوت است؛ وگرنه در مورد سایر شرایط و موارد نسخ، اشتراکات فراوانی بین مفسران شیعه و به پذیرش و عدم

.»خوردیمسنی به چشم 

غالبا  .باید در چکیده ذکر گردد گردآوري اطالعاتروشتحقیق؛گردآوري اطالعات و نوعـ روش5
نیز که از نوع توصیفی یا توصیفی ـ  نوع تحقیق .است اي، کتابخانهروش گردآوري اطالعات در تحقیقات پایانی

.تحلیلی است، باید بیان شود

هاي بسیار عامی آورد که جنبه غیرتخصصی توان واژهواژگان کلیدي، نمی در تهیهـ واژگان کلیدي؛6
 »معیار برتري و تقدم روش تفسیر موضوعی بر ترتیبی و رابطه آن دو«دارند؛ مثال در تحقیقی که عنوان آن 

نباید . شوندواژه کلیدي شمرده نمی »روش«و » رابطه«، »معیار برتري«، »معیار«، »تقدم«است، واژه هایی مانند 
.پنداشت که هر واژه به کار رفته در عنوان حتما واژه کلیدي است

در بحث بنابراین  نیز توجه کرد؛ هاو متضادهاي واژهها براي یافتن واژگان کلیدي باید به مترادف
اند که به هایی کلیدينین باید توجه داشت که گاهی واژههمچ. نیز کلیدواژه خواهد بود» شرك«، واژه »وحیدت«

، »راهکارهاي مبارزه با جنگ نرم«سادگی از عنوان تحقیق تشخیص دادنی نیستند؛ مثال براي تحقیقی با عنوان 
ها و اعالم نام شخصیت .ها هستندکلیدواژه نیز در زمره» اي اسالمیهارزش«و  »والیت فقیه«هایی مانند واژه



ذکر شده مانند عالمه طباطبایی و شهید مطهري نیز ممکن است در چکیده بیایند؛ به ویژه اگر در عنوان تحقیق 
ا ده باشد و در ذیل ها ممکن است از سه تشمار کلیدواژه .ها متمرکز باشدهاي آنباشند و تحقیق بر دیدگاه

.شوندچکیده ذکر می
نکات مهم در نگارش چکیده:

.چکیده باید کامال منسجم، گویا، کوتاه و پرمعنا باشدـ 1

باید «، »نامهدر این پایان«، »در این نوشته«عباراتی مانند . ها و حشوها در چکیده پرهیز شودـ از مترادف2
.حشو است... و » البته گفتنی است«و » ناگفته نماند«، »بگویم

.توضیح مفهومی و ذکر منبع در چکیده پرهیز شودـ از ذکر مثال، 3

.به صورت مجهول آورده شود و یا به خود نوشتار اسناد داده شوندها ـ فعل4

.ها را به زمان ماضی بنویسیداز نظر زمان نیز فعلـ 5

.ها را به هم مرتبط کندو محقق باید با هنرمندي همه جملهآید ـ چکیده در یک بند می6

مقدمهروش نگارش
:ضروري استبه ترتیب زیرعنصر  چندآوردن  ،در مقدمه

مسئله خود در حد یک پاراگراف به تبیین موضوع و این قسمت، محقق در ؛و مسئله ـ بیان موضوع1
.پردازدمی

و ضرورت در حد یک پاراگراف به بیان اهمیتقسمت، محقق در این؛اهمیت و ضرورت تحقیقـ 2
.پردازدمی مسئله خود

طور مختصر ئله خود را بهتاریخی و پیشینه پژوهشی مسقسمت، محقق پیشینهدر اینـ پیشینه تحقیق؛3
.کند بیان می

.پردازدتحقیق خود میهاي در این قسمت، محقق به بیان فصلـ ساختار تحقیق؛4



گیريروش نگارش نتیجه
هاي تحقیق خود را به دست در قسمت نتایج، پاسخ نهایی پرسش .ایان متن، به نتایج اشاره می شوددر پ

.می دهید و به نکات برجسته، نوآوري ها و دستاوردها اشاره می کنید
 گیرينتیجهدر نکات مهم:

ارزش جمالت . هایی از متن نوشتار عینا در نتیجه تکرار شودگیري نباید قسمتـ در قسمت نتیجه1
بنابراین باید با  برسد؛» نتیجه«رانده می شود تا به پرو» متن«. متن بیشتر استهاي نتیجه از ارزش جمله

.پردازي جدیدي بیان شودعبارت
.ـ آوردن هر گونه ادعاي جدید که نیازمند استدالل است، در نتیجه ممنوع است2
و دقیقی براي  توان حجم ثابتالبته نمی. وآوري هاي تحقیق باشدـ حجم نتیجه به اندازه دستاوردها و ن3

باید از افراط و تفریط به دور بود؛ مثال طبیعی است که نیم صفحه نتایج . نتیجه نویسی تجویز و تحمیل کرد
.صفحه بحث جدي، کم باشد 150براي 
برخی پژوهشگران نیز نتایج را با دسته بندي و با شماره . ها نوشتـ می توان نتایج را به ترتیب فصل3

.تر می کندروش، مطالعه نتایج را آساناین . بیان می کنند
در این صورت، . گیري کرددر صورت لزوم، جمع بندي و نتیجه ها،ـ خوب است که در پایان فصل4

. نده احساس تکرار نکندنتیجه نهایی با در نظر گرفتن نتایج فصل ها خواهد بود و باید کاري کرد که خوان
خالصه با . ث را آورد و در پایان تحقیق، نتیجه را بیان کردتوان در پایان فصل، خالصه بحهمچنین می

 3×4را در مقیاس  40×40ي اصل است؛ مانند اینکه یک عکس خالصه، کوچک شده. نتیجه متفاوت است
1.کوچک کنند؛ اما نتیجه، حاصلِ آن چیزي است که بحث به صورت منطقی به آن انجامیده است

.ـ حسن اسالم پورکریمی، خودآموز مقدمات پژوهش1
کلثوم تیماس: تهیه و تنظیم جزوه


