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 مقدمه:

ارشد آخرين مرحله ابتدا قبل از پرداختن به نقد پايان نامه بد نيست پايان نامه را معرفي كنيم.در دوره كارشناسي 

نوشتن پايان نامه است،آخرين مرحله اي كه آغازين گام تحقيق و پژوهش جدي در عرصه هاي علمي است و 

 طول در كه است آن مرحله اين به رسيدن و منطقي سير.است كارشناسي دوره اتمام  يكي از پيش نياز هاي

 در پژوهش استعداد كم كم پژوهشي تكاليف انجام و تحقيق روش واحدهاي گذراندن از تحصيل،پس دوران

توان انجام يك تحقيق علمي در وي ايجاد شود تا سرانجام ميزان استعداد و توان پژوهشي  و شكوفا پژوه دانش

او در پايان نامه نشان داده شود. مع الوصف پايان نامه در يك نگاه آكادميك،پايان آموزش و آغاز پژوهش است 

 مه است،اما بدين معنا نيست كه مجري به پايان راه پژوهش رسيده است.و اگرچه اسمش پايان نا

 معرفي پايان نامه:

پايان نامه ي حاضر با عنوان مصاديق قتل عمد در حقوق جزاي ايران و فرانسه به نگارش ابراهيم.نوشادي از 

عنوان استاد دانشگاه تربيت مدرس دانشكده علوم انساني مي باشد. جناب آقاي دكتر رجب گلدوست به 

 راهنماي پژوهش انتخاب و جناب آقاي دكتر جليل اميدي نيز استاد مشاور پژوهش ِ حاضر هستند.

 پايان نامه حاضر مشتمل بر دو فصل است:

صفحه و فصل دوم آن 91كه فصل اول آن داراي  صفحه و مشتمل بر دو فصل است152 پايان نامه حاضر داراي

فصل اول آن نگارنده به تعريف و مصاديق قتل عمدي در حقوق جزاي ايران، صفحه مي باشد.در  44مشتمل بر 
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و در فصل دوم آن به تعريف و مصاديق قتل عمدي در حقوق جزاي فرانسه پرداخته است و در پايان از مطالب 

 معنونه ي خود نتيجه گيري نموده و پيشنهاد خود را ارائه داده است.

كه حاصل تالش آن برادر عزيز مي باشد را مورد نقد قرار دهيم .دكتر محمد  ما بر آنيم كه پايان نامه حاضر را

معين استاد فقيد دانشگاه تهران در كتاب فرهنگ فارسي خود نقد را آشكار كردن محاسن و معايب سخن عنوان 

 و بتمث هاي جنبه  كرده اند. بنابراين نقد بر خالف ديد همگان هميشه ذكر معايب سخن نيست بلكه بايد به

معايب در كنار هم مي باشد.ما نيز اين آيين را پاس  و محاسن ذكر نيز منتقد وظيفه.داشت توجه نيز كار محاسن

 مورد بررسي قرار خواهيم داد. "داشته و محاسن و معايب اين پژوهش را متدرجا

رداخته و در پايان همان شيوه ما در نقد بدين گونه است كه ابتدائا به تعريفي مختصر از ضروريا ت پايان نامه پ

بحث به نقد پايان نامه حاضر خواهيم پرداخت،علي ايحال ابتدائا پيچ و خم هاي پايان نامه نويسي را به طور 

بخش مورد بررسي قرار خواهيم داد.در گام دوم به سراغ پيشنياز ها،ساختارشكلي وعمومي   كامال مختصردر سه

هاي انتخاب موضوع را مورد بررسي قرار خواهيم داد.فرضيه پايان نامه خواهيم رفت.درگام سوم معيار

ها،سئواالت و اهداف تحقيق در گام چهارم بررسي مي شوند.ساير مسائل مربوط به پايان نامه موضوع گام پنجم 

  .كرد خواهيم بررسي  ما را تشكيل خواهد داد ودر گام آخر ساير ايرادات وارد بر پايان نامه ي حاضر را

 : نويسي نامه پايان ايه خم و پيچ

 الف) مشكالت عام نظام آموزشي:

عمده ترين اين مشكالت عبارت اند از: ضعف سياست هاي خرد و كالن در زمينه پژوهش،فرهنگ پژوهشگري 

و روحيات پژوهشي، عدم تعيين صحيح اولويت هاي پژوهشي،عدم وجود بانك هاي اطالعاتي غني،ضعف 

شي،عدم اطالع رساني در خصوص ضرورت ها،محدوديت ها و امكانات الزم در خصوص انجام كار هاي پژوه
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توان كافي در تقويت تشويق افراد به انجام فعاليت هاي پژوهشي و...به مراكز آموزشي توصيه مي شود كه براي 

مرتفع نمودن اين مشكالت توصيه مي شود نظام اموزشي سياست ها و اولويت هاي پژوهشي خود را تدوين و 

يي پر محتوا و در خور توجه را فراهم با تشويق افراد و رفع محدوديت ها امكان فراهم نمودن پژوهش ها

 نمايند.

 ب) مشكالت عام دانشجو:

عدم آشنايي با تكنيك  - عمده ترين مشكالت عام دانشجو عبارت اند از:ضعف بنيه ي آموزشي،ضعف تجربه 

ها ي مطالعه و آيين نگارش،ضعف منش انتقادي،فقدان نگرش مثبت و عدم اعتماد به نفس باال و...كه اين 

 دانشجو مشكل ترين عمده.نمود مرتفع تكرار و مطالعه،تمرين  را مي توان با ايمان به خداوند متعال ومشكالت 

 آموزشي نظام غلط هاي سياست بر مبتني نيز امر اين كه است مشاور استاد و راهنما استاد يافتن از ناشي مشكل

و راهنما تامين مطالب و جلب  مشاور استاد يافتن از پس كه چرا شود نمي ختم جا همين به مشكل تازه ماست

نظر اين اساتيد مهمترين دغدغه دانشجو مي باشد.كه اين مشكالت نيز با دقت در انتخاب اساتيد قابل حل است 

مشكل عمده ديگر دانشجو عدم دسترسي به منابع وعدم حمايت مالي از پژوهش است كه اين مهم نيز با 

 ي و تحقيقي مرتفع خواهند شد.همكاري مركز دانشگاهي و مراكز مطالعات

 ج)مشكالت ناشي از استاد راهنما:

همانگونه كه گفته شد دامنگيرترين مشكل دانشجو مشكل ناشي از انتخاب استاد راهنماست.پاره اي از مشكالت 

احتمالي بدين قرار است:عدم پذيرش راحت دانشجو در صورت عدم آشنايي قبلي،كمبود وقت،عدم نظارت 

ند تحقيق،پسيني بودن راهنمايي ها به جاي پيشيني بودن،تاخير در مطالعه يادداشت هاي كافي بر فرآي

دانشجو،عدم دفاع درخور از دانشجو در جلسه دفاع و...اساتيد معزز نيز براي رفع اين مشكالت بهتر است به 
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ند،بر كار تحقيقي برگزاري نشست هايي با دانشجويان پرداخته و انتظارات خود را به دانشجويان گوشزد نماي

  دانشجويان نظارت كافي داشته و به دفاع منصفانه اي از ايشان بپردازند.

در پژوهش حاضر يقينا نمي توان درباره سه بخش مذكور به طور دقيق اظهار نظر نمود اما بايد گفت كه 

ن نامه پايا هنگارند  مشكالت آموزشي در مورد همگان صادق است و به ضرس قاطع مي توان اظهار داشت كه

حاضر با اين مشكالت مواجه بوده است.در مورد بند ب بايد گفت كه نگارنده تا حد قابل قبولي با آيين نگارش 

آشنايي داشته و در زمينه دسترسي به منابع با مشكل چشم گيري مواجه نبوده وجود منابع بسيار و غني در اين 

ن قابل ذكري وجود نداردچرا كه قلم كوچك بنده شايسته پايان نامه دال بر اين ادعاست.در مورد بند ج سخ

 سخن در برابر چنين اساتيد معززي نمي باشد.

 پيش نيازها،ساختار شكلي و عمومي پايان نامه:

پايان نامه بايد پيش نياز هاي درخواست شده از جانب كتابخانه ملي را دارا باشد.برخي از اين پيش نيازها 

 عبارتند از:

 ابتكار:. نوآوري و 1

اين ويژگي را هر پايان نامه اي بايد داشته باشد تا بتواند به پيشبرد دانش بشري در آن حوزه پژوهشي كمك 

 نمابد.

 . اجزا و بخش هاي يك پايان نامه:2

الف)فهرست مطالب به طور كامل و تفصيلي كه نشان دهنده ساختار و محتواي پايان نامه است. ب) چكيده كه 

كلمه تجاوز 150 از نبايد كه باشد  پايان نامه است مي بايست به دو زبان فارسي و انگليسيخالصه فشرده 
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نمايد.ج) مقدمه كه به دست دهنده اهداف،منطق و روش پژوهش پايان نامه باشد.د)بخش مربوط به مرور و 

ه گيري نتيج و ديبن جمع به مربوط قسمت) ه.ويژه  بازبيني پيشينه و ادبيات پژوهش درباره موضوع يا عنوان

پاياني كه به دست دهنده چكيده روش و محتواي عمومي پايان نامه است. و)بخش مربوط به فهرست منابع و 

 ماخذ به كار گرفته شده در پايان نامه.

 . صفحه مربوط به عنوان پايان نامه:3

 معموال اين صفحه بايد به ترتيب در بر دارنده اطالعات زير باشد:

پايان نامه. ب) نام و نام خانوادگي نويسنده نام دانشكده نام دانشگاه يا موسسه. ج)ماه و سالي  الف)عنوان كامل

 كه پايان نامه در آن ارائه شده است.

 . سپاس و قدرداني:4

شايسته است كه دانشجويان كانديد دريافت درجه كارشناسي ارشد يا دكترا،از كمك هايي كه به هر نحو به وي 

 تشكر نمايد و مي بايست مراتب حق شناسي خود را آشكارا به جاي آورد. شده است تقدير و

 . طول و دامنه ي پايان نامه:5

صفحه متجاوز باشد اما استثنائا پايان نامه هاي حقوق از اين  100 معموال پايان نامه كارشناسي ارشد نبايد از

صفحه بگذرد،اداره 150 مطالب،سرآغاز و...ازقاعده مستثني شده اند.اگر طول پايان نامه با احتساب فهرست 

 پايان نامه ها مي تواند آن را در دستور كار پيگيري قرار ندهد.

 . ويراستگي و خالي بودن از اشتباه:6
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نسخه نهايي هر پايان نامه بايد از هرگونه اشتباه تايپي و دستوري خالي باشد.اگر چه دانش پژوه خود مسئول هر 

ن نامه است،اما استادان راهنما و مشاور بايد تا اطمينان كامل از درستي،پيراستگي و اتقان گونه اشتباه در پايا

 ساختاري و محتوايي پايان نامه از امضاي آن براي ارائه به اداره پايان نامه خودداري كنند.

 حال نوبت اين است كه پايان نامه حاضر را در گام دوم مورد ارزيابي قرار دهيم.

 ابتكار: . نوآوري و1

يقينا بررسي تطبيقي مصاديق قتل عمد در حقوق جزاي ايران و فرانسه به پيشبرد اهداف پژوهشي كه بعدا از 

سوي نويسندگان ديگر ممكن است مورد ارزيابي قرارگيرد مفيد خواهد بود.بنابراين جنبه ي نوآوري در اين 

 ي بعدي مفصال خواهيم گفت.پايان نامه رعايت شده، در مورد موضوع پايان نامه، درگام ها

 . اجزا و بخش هاي يك پايان نامه:2

پايان نامه حاضرحاوي فهرست مطالب به طور دقيق و مبسوط در صفحات الف و ب مي باشد.همچنين پايان 

نامه حاضر مشتمل بر چكيده و مقدمه در صفحه يك بوده كه به درستي خالصه فشرده پايان نامه و اهداف 

سازد والنهايه اين پايان نامه داراي بخش مربوط به پيشينه و نتيجه گيري و فهرست منابع  تحقيق را مشخص مي

 و ماخذ مي باشد.

 . صفحه مربوط به عنوان پايان نامه:3

 به درستي اطالعات مربوط به اين بخش را داراست.  بر اين پايان نامه از اين حيث ايرادي وارد نيست چرا كه

 . سپاس و قدرداني:4
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ين مورد نيز نويسنده با قدرداني و تشكر از پدر و مادر و اساتيد گرامي خود،مراتب ادب و امتنان را به جاي در ا

 آورده است.

 . طول و دامنه ي پايان نامه:5

صفحه مي باشد.با توجه به اينكه معموال پايان نامه كارشناسي ارشد نبايد  152 اين پايان نامه مشتمل بر

شد، اما استثنائا پايان نامه هاي حقوق از اين قاعده مستثني شده اند،بنابراين از اين حيث صفحه متجاوزبا 100 از

 نيز ايرادي بر پايان نامه واردنيست.

 . ويراستگي و خالي بودن از اشتباه:6

با دقت در اين پايان نامه دريافتيم كه اشتباه چشمگير تايپي در آن وجود ندارد،هرچند از لحاظ ساختاري 

اتي مشاهده شد كه آن ها را در جاي خود ذكر خواهيم كرد.بعضي كلمات وجود دارند كه به دو يا چند ايراد

صورت نوشته مي شوند و نوشتن آن ها به هر صورت ايرادي به نوشته وارد نمي كند اما توصيه ما اين است كه 

بهتر است كه يك نوع از ساير به منظور جلوگيري از شائبه ي اينكه فالن كلمه به نادرستي نوشته شده است 

 به.است عموم استفاده مورد كه شود انتخاب ازكلمه اي گونه و و شود نوشته صفحات تمام در كلمه  انواع آن

 مساله و مسؤول،مسؤوليت چون ديگري طريق به توان مي را چون،مسئول،مسئوليت،مسئله كلماتي مثال عنوان

 دقت شده است. نكته اين به درستي به حاضر نامه پايان در.نوشت

مصاديق قتل عمد در "علي هذا با عنايت به مطالب معنونه مي توان گفت كه ساختار شكلي و عمومي پايان نامه 

 به درستي رعايت شده است."حقوق جزاي ايران و فرانسه

 معيار هاي انتخاب موضوع :
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 را از نظر مي گذرانيم: ما در اينجا پاره اي از موارد مهم را كه در انتخاب موضوع اهميت دارد

 . ارزش تحقيق داشتن:1

با توجه به انبوه هزينه هاي متنوع،پژوهش بايد قابل دفاع منطقي باشد،محقق قبل از شروع بايد بر اساس معيارها 

 و مالك هاي مورد نظر در امر پژوهش ارزشمندي موضوع تحقيق را مبرهن سازد.

 . قابليت تحقيق داشتن:2

هرچند به اقتضاي كنجكاوي و دغدغه هاي محققانه از اهميت و اعتبار الزم براي سرمايه برخي موضوعات 

گذاري همه جانبه برخوردار است،اما اميد دستيابي به نتايج مورد انتظار در آن بسيار ضعيف يا كامال منتفي 

 است.

 :  . تازگي موضوع و جزيي بودن آن3

خاب نمايد كه تاكنون در سطحي كه او تحقيق نموده،مورد محقق بايد سعي كند حتي االمكان،موضوعي انت

بررسي قرار نگرفته باشد.البته دوباره كاري يا چند باره كاري خصوصا در مورد موضوعات پيچيده خالي از 

لطف نيست.تجربه ي كم پژوهشي باعث مي شود تا افراد موضوعات وسيعي در نظر بگيرند اما در تحقيق و 

موضوعي جزيي را انتخاب نمود،محدود كردن موضوع براي اين است كه بهتر كار شود  پژوهش بايد سعي نمود

 و نه كمتر.

 . اولويت تحقيق:4
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در اولويت تحقيق توجه به عالقه خود محقق و نيازمندي تقاضاي جامعه ي علمي ضرورت دارد.محقق مي 

ل فن و بررسي امكانات اولويت تحقيق تواند با تكيه بر استعدادها و توانايي هاي خود و همچنين مشورت با اه

 را مشخص سازد.

 . امكان دست يابي به منابع:5

بدون ترديد يكي از پيش نيازهاي مهم براي انجام هر تحقيق در اختيار داشتن منابع و اطالعاتي است كه انجام 

توجه جدي نمود.چه تحقيق مورد نظر را ممكن مي سازد.بنابراين در فرآيند انتخاب موضوع بايد به اين مهم 

بسا ممكن است موضوعي انتخاب شود اما به علت محرمانه بودن اطالعات و عدم دسترسي به منابع محقق با 

 مشكل رو به رو شد.

 . قابل انتشار بودن نتايج و غير قابل پيش بيني بودن آن:6

تحقق اين منظور تنها  محقق معموال مايل است كه نتايج كار خود را به جامعه ي علمي عرضه كند.بدون شك

در صورتي ممكن است كه فضاي سياسي،اجتماعي،فرهنگي،اخالقي و مذهبي با ان مساعدت كند.بنابراين محقق 

بايد عاقبت انديش بوده و در انتخاب موضوع اين مسئله را مورد توجه قرار دهد.همچنين نتايج تحقيق بايد غير 

د به گونه اي باشد كه شناخت تفضيلي آن تنها در پرتو تحقيق قابا پيش بيني باشدبنابراين موضوع تحقيق باي

ممكن باشد.بنابراين انجام تحقيقاتي كه با حدسيات مي توان نتايج آن را تشخيص داد فاقد ارزش است براي 

 مثال مي توان بدون هيچگونه تحقيقي مي توان دريافت كه مصرف پروتئين در ميان افراد ثروتمند بيشتر است.

 ن ابعاد خاص موضوع :. تعيي7



www.haghgostar.ir                                                                                                                                    11   حق گستر 
 

موضوع تحقيق ممكن است كه ابعاد متعددي داشته باشد و اگر محقق بعد خاصي را از آن در نظر دارد بايد با 

اضافه نمودن قيودي به موضوع، قلمرو تحقيق خود را مشخص سازد.مشخص نمودن ابعاد خاص موضوع تنها 

شود،چرا كه با تعيين ابعاد خاص موضوع مي توان از مختص موضوع نبوده و بايد در نگارش پايان نامه رعايت 

 پراكنده گويي ها و مطالبي كه مربوط به تحقيق نيست خودداري نمود.

 . قلمرو تحقيق:8

برد موضوع تحقيق معموال با توجه به عواملي مشخص خواهد شد.محقق بايد با توجه به امكانات 

 تحقيق خود را مشخص سازد.مالي،انساني،فرصت مطالعاتي،عوامل لجستيكي قلمرو 

 . صراحت و شفافيت:9

تحقيق خوب تحقيقي است كه به صراحت و شفافيت به بررسي مفاهيم پرداخته و خود را از هرگونه ابهام 

 مفهومي و مصداقي برهاند.

حا ل بايد ديد كه آيا معيارهاي انتخاب موضوع در اين پايان نامه رعايت شده است يا خير؟ما در ادامه اين 

 مسئله را به تفكيك بررسي خواهيم كرد.

 . ارزش تحقيق داشتن:1

يقينا پايان نامه ي حاضر با عنوان مصاديق قتل عمد در حقوق جزاي ايران و فرانسه ارزش پژوهش را دارد،چرا 

كه بدين طريق مي توان مصاديق قتل عمد در حقوق ايران و فرانسه را بهتر شناخت و به اشتراكات و نقاط 

 قانون اين دو كشور در زمينه قتل عمد پي برد. افتراق

 . قابليت تحقيق داشتن:2
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 پژوهش حاضر قابليت تحقيق را نيز داراست چرا كه جستجوي پژوهشگر قطعا نتايجي را در بر خواهد داشت.

 . تازگي موضوع و جزيي بودن آن :3

رت گرفته اما در مورد قتل هر چند به گواه خود پژو هشگرحقيقات گسترده اي در خصوص موضوع قتل صو

)تحقيق جامعي 1379عمدي و مصاديق آن در حقوق ايران و فرانسه كه مد نظر پژوهشگر بوده تا آن سال(

صورت نگرفته است. بنابراين مي توان گفت كه پژوهش حاضر از ويژگي تازگي موضوع هم برخوردار 

را به جزيي بودن موضوع رهنمون مي  است.انتخاب عنوان قتل عمدي دو نتيجه عمده در پي دارد كه ما

سازد،اول اينكه آن را از انواع ديگر قتل،همچون قتل غير عمدي يا خطئي خارج مي كند دوما اينكه در قتل شبه 

عمد،خطئي و در حكم عمد هرچند همگي در عمدي بودن مشترك اند اما آنچه عمدي بودن در قتل عمد را از 

مشترك بودن عمدي بودن فعل در ساير انواع قتل ها   واني است بنابراينانواع ديگر آن جدا مي كند عنصر ر

 نمي تواند مجوزي براي كلي بودن موضوع باشد.

 . اولويت تحقيق:4

 منابع به توجه اما است خارج ما توان از مورد اين در سخن و است شخصي  اين معيار تا حدود بسيار زيادي

 وهشگر را كسي بدانيم كه اولويت تحقيق را رعايت كرده.پژ تا ساخته مجاب را پژوهش،ما اين غني بسيار

 . امكان دست يابي به منابع:5

منبع 7 به توجه  مقاله و همچنين5 پايان نامه و10 منبع عربي،استفاده از 36منبع فارسي،18 اين پايان نامه با

 پژوهشگر فراهم بوده است.فرانسوي و انگليسي به خوبي مشخص مي سازد كه دستيابي به منابع براي 

 . قابل انتشار بودن نتايج و غير قابل پيش بيني بودن آن:6



www.haghgostar.ir                                                                                                                                    13   حق گستر 
 

در مورد قسم اول بايد گفت كه نتايج اين پژوهش قابل انتشار بوده ومحدوديتي در اين زمينه مشاهده نمي شود. 

يا حداقل در يك اما در مورد قسم دوم مي توان گفت كه متاسفانه در پژوهش حاضر اين شرط رعايت نشده 

قسمت آن كمتر رعايت شده است،چرا كه هر حقوق خوانده اي با مصاديق قتل عمدي در حقوق ايران آشنايي 

 داشته و شايد عدم آشنايي او به مصاديق قتل عمدي در حقوق فرانسه ختم شود!

 . تعيين ابعاد خاص موضوع :7

در  "در بر داشتن نظرات فقهي"،ايشان با ذكر عبارتمتاسفانه نگارنده به اين مسئله توجه چنداني نداشته است

مقدمه،موضوع پژوهش را به فقه نيز تسري داده است،هرچند قانون ما از فقه مسلم گرفته شده اما به اعتقاد ما 

ذكر عبارت فوق دامنه تحقيق را گسترده تر نموده و از اين پس نگارنده مي تواند در بحث هاي مربوط به 

ور مفصل به فقه پرداخته در نتيجه بحث از قانون به انزوا خواهد رفت،كما اينكه ما شاهد اين حقوق ايران به ط

قضيه هستيم.به عنوان مثال نگارنده براي هر مورد از انواع قتل هايي كه بيان داشته سابقه مفصل فقهي آن را ذكر 

به ذكر چند عبارت بسنده مي  كرده است اما آنجا كه نوبت به مصداق قانوني آن در حقوق ما مي شود فقط

و...گواه اين سخن است.ما در اينجا  29،46،47،48،62كند.توجه به صفحات ابتدايي و همچنين صفحاتي چون

به 62 تنها به ذكر يك مورد بسنده مي كنيم.مثال:پژوهشگر در خصوص لزوم قصد شخص معين در قتل صفحه

و ... را ذكر كرده با اين اوصاف به اعتقاد ما نگارنده طور مفصل نظريه فقهاي حنبلي شافعي مالكي و حنفي 

 مرتكب كلي گويي شده است.

 . قلمرو تحقيق:8

موضوع اين پژوهش كه در مطالب پيشين نيز ذكر گرديد،بررسي تطبيقي مصاديق قتل عمد در جزاي ايران و 

بيقي بين حقوق ايران و فرانسه است. با توجه به اين موضوع متوجه خواهيم شد كه موضوع تحقيق بررسي تط
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 تيتر در تنها قلمرو كه دريافتيم  تحقيق مطالعه با اما است مشخص تحقيق قلمرو ظاهرا و باشد مي  فرانسه

 عمدي قتل مصاديق به مربوط فصل در مثال عنوان به.است وسيع بسيار قلمرو ِنوشته متن در اما است مشخص

شيده شده است كه به عقيده ما لزومي به ك پيش فعل ترك انگاري جرم از تطبيقي بحث يك ايران حقوق در

ذكر اين بحث تطبيقي احساس نمي شود،چرا كه نگارنده محترم در توضيح ساير مصاديق قتل عمد،عنوان 

مستقل بحث تطبيقي را مطرح نكرده،بنابراين به طريق اولي عدم ذكر حقوق تطبيقي صحيح بود.ما در صفحاتي 

اين قضيه هستيم.به هر صورت نگارنده مي توانست بدون آنكه عنوان مستقل حقوق  و ...شاهد 40،87،100چون

 تطبيقي را به اين مبحث بدهد آن را در داخل متن،ذكر و يا اينكه به صورت متن پاورقي تنظيم مي نمود.

 . صراحت و شفافيت:9

روبه رو ساخته است.اما منعي در استفاده بسيار گسترده از كلمات فقهي در اين پژوهش فهم متن را با دشواري 

 صراحت كالم و شفافيت اين پژوهش ديده نمي شود.

 فرضيه ها،سئواالت و اهداف تحقيق:

ما اين بخش را به علت اهميت آن از زير عنوان پيشنياز ها،ساختار و شكل عمومي پايان نامه جدا كرده و 

 مستقال مورد بررسي قرار مي دهيم.

ي به پرسش هاي تحقيق است،معموال هر پژوهشي داراي يك سئوال فرعي و فرضيه يك پاسخ حدسي و ظن

اصلي است كه درواقع يك سئوال ساده مي تواند موضع تحقيق باشد و ما در پژوهش به دنبال آن هستيم كه به 

پرسش ها پاسخ دهيم.هدف تحقيق نيز به معني منظور و مقصود نهايي از پژوهش است كه مستقيما از مسئله 

ش مشتق مي شود، همچنين هدف كلي ديگر،معموال پيشنهاد هايي است كه بر اساس يافته ها ارايه مي پژوه

 شوند.
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پايان نامه حاضر حاوي سه فرضيه بوده كه فاقد هرگونه نوآوري است،چرا كه تنها به ذكر تقسيم بندي جرم قتل 

در قالب دو سئوال مطرح شده كه روشن در حقوق ايران و فرانسه پرداخته است. سئواالت اين پايان نامه نيز 

بوده و به عقيده ما شايسته تحقيق نمي باشد.در خصوص اهداف تحقيق هم بايد بگوييم كه نويسنده دو هدف 

كامال متفاوت را ذكر كرده كه موجب دوگانگي اهميت تحقيق شده است،ما در صفحات آتي بيشتر به مسئله 

 اخيرخواهيم پرداخت.

  به پايان نامه:ساير مسائل مربوط 

 . چگونگي شماره گذاري صفحه هاي پايان نامه:1

اينكه شماره را در كجاي صفحه بايد گذاشت در اختيار نويسنده است.بنابراين ممكن است پايان نامه به صورت 

مسلسل شماره گذاري شود يا بدون شماره گذاري رها شود. مهم اين است كه هر رويه اي را كه در شماره 

 پيش گرفته ايم تا پايان به صورت يكدست پيش برويم. گذاري در

 . چگونگي شكل دهي هر صفحه و متن نوشتاري آن:2

به اندازه برگه استاندارد اروپايي باشد. بهتر  پايان نامه بايد در يك برنامه رايانه اي تايپ شود.اندازه برگه بايد

باشد.فاصله بين سطرها بايد دو برابر يا 12 و براي متن انگليسي 14يا13است اندازه قلم براي متن فارسي

ميلي متر باشد تا بتوان به راحتي پايان نامه را 38سانتي متر باشد.حاشيه سمت راست پايان نامه نبايد كمتر از 5.1

 جلد،منگنه و صحافي كرد.حاشيه چپ اندازه ويژه اي ندارد.

 . آدرس دهي:3
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ي توان به انجام رسانيد.مهم يكنواخت بودن كار آدرس دهي آدرس دهي براي متن را به دو شيوه استاندارد م

 است بگونه اي كه اگر هركدام از اين از اين دو سبك اتخاذ گردد تا پايان رساله بايد به همان شيوه عمل شود.

 ) آدرس دهي داخل متن:1- 3

در داخل دوپرانتز به  ) بعد از نقل قول مستقيم بايد نام مولف و يا مترجم را همراه با تاريخ نشراثر1-1- 3

 (نام صاحب اثر،تارخ نشر،شماره صفحه).«...» صورت زير مي آوريم: 

) بعد از نقل قول غير مستقيم آدرس را به همان صورت قبل مي آوريم با اين تفاوت كه نقطه پاياني در 1-2- 3

نام صاحب اثر،تارخ نشر،شماره نقل قول مستقيم بعد از پرانتز و در نقل قول غير مستقيم قبل از پرانتز مي آيد: (

 صفحه.)

 ) آدرس دهي در پاورقي:2- 3

هر ماخذي يك بار و براي اولين مرتبه بايد در پاورقي به طور كامل معرفي گردد.بسته به اينكه منبع ما چيست 

 آدرس دهي در پاورقي متفاوت خواهد بود.

 ) كتاب:2-1- 3

نشر يا نام شهر،مركز نشر يا نام بنگاه انتشاراتي،تاريخ نام و فاميل مولف،نام تاليف به صورت خميده (محل 

 نشر)،شماره جلد اگر مجلدات متعدد است،شماره صفحه.

 ) مقاله:2-2- 3
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،نام مجله و يا دايره المعارف و يا مجموعه اي كه مقاله در آن درج شده »عنوان مقاله«نام و نام فاميل مولف،  

ويراستاري و يا سر ويراستار(محل نشر،مركز نشر،تاريخ است به صورت خميده،نام ويراستاريا هيات 

 نشر)،شماره جلد،شماره صفحه.

 ) فصلي از فصول يك كتاب:2-3- 3

،{حرف اضافه} در {نشان مي دهد كه اين فصل در چه كتابي مندرج »عنوان فصل«نام و نام فاميل مولف، 

 شماره صفحه.است} نام كتاب به {صورت خميده} (محل نشر،مركز نشر،تاريخ نشر)،

پس از اينكه يك مرجع در مرتبه اول به طور تفصيلي معرفي گرديد،در مراتب بعدي به ذكر نام فاميل مولف،نام 

اثر به اختصار، و شماره صفحه اكتفا مي شود.در رساله ها ادرس دهي در پاورقي با آدرس دهي در كتابنامه 

 اندكي متفاوت است.

 . جمع بندي و نتيجه گيري:4

ه جمع بندي و نتيجه گيري،در پايان رساله و بخشي جداي از فصول پايان نامه است. همان گونه كه جايگا

 مقدمه و كليات تحقيق،بخش نخستين و جداگانه از فصول رساله را تشكيل مي دهد.

 . كتابنامه:5

 رديف كرد:رديف كردن منابع تحقيق نيز استاندارد خاص خود را دارد.منابع را مي توان به دو صورت 

)همه منابع را به ترتيب حروف الفبا به صورت زير مرتب نمود:(نام فاميل نويسنده،نام نويسنده،نام اثر به 1- 5

 صورت خميده،نام شهر محل انتشار:نام مركز نشر،سال نشر)؛
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طبقه  ) منابع را ممكن است طبقه بندي كرده،سپس در هر طبقه منابع مرتبط ذكر مي گردد.نمونه اي از اين2- 5

بندي ها بدين ترتيب است كه منابع را به منابع دسته اول و دسته دوم تقسيم كرده آن گاه منابع هر قسمت را در 

ذيل آن ذكر مي كنند.مثال چنانجه نگارنده از منابعي استفاده نمايد كه بيانگر زبان مستقيم خود مولف باشد،نام 

 اين منبع در ذيل منابع مستقيم ذكر خواهد شد.

اكنون بايد ساير مسائل مربوط به پايان نامه را در پايان نامه ي حاضر مورد بررسي قرار داد،مطالب پسين در  هم

 تكميل اين كالم خواهد آمد.

 . چگونگي شماره گذاري صفحه هاي پايان نامه:1

ست كه تا پايان در اين پايان نامه نويسنده ترجيح داده از شماره هاي فارسي استفاده كند آنچه مهم است اين ا

به همين روند ادامه دهد چرا كه استفاده از عدد انگليسي در كنار عدد فارسي چهره خوشايندي به تحقيق 

 نخواهد داد كه خوشبختانه اين مهعم در پژوهش رعايت شده است.

 . چگونگي شكل دهي هر صفحه و متن نوشتاري آن:2

به درستي تمام در اين پايان نامه رعايت شده است. بجز فونت و سايز قلم حاشيه سمت راست برگه و سايز آن 

 مي باشند.13 فونت پاورقي هاي انگليسي كه زير

 . آدرس دهي:3

متاسفانه نگارنده در نحوه آدرس دهي به صورت پاورقي توجه كافي نداشته و اين ايراد شكلي به پايان نامه وارد 

 امه به ترتيب ذيل نوشته شده است.است.به عنوان مثال يكي از پاورقي هاي اين پايان ن
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. كه 61 ،ص1374محمد صالح وليدي،حقوق جزاي اختصاصي،ج دوم،چاپ دوم،تهران،انتشارات امير كبير،سال

صحيح آن بدين ترتيب است: محمد صالح وليدي،حقوق جزاي اختصاصي، تهران،انتشارات امير كبير 

پس از اينكه يك مرجع در مرتبه اول به طور  م.همچنان كه قبال گفتي61 ،ج دوم،چاپ دوم، ،ص1374 ،سال

تفصيلي معرفي گرديد،در مراتب بعدي به ذكر نام فاميل مولف،نام اثر به اختصار، و شماره صفحه اكتفا مي شود 

كه مجددا از كتاب دكتر محمد صالح وليدي  65در صورتي كه نويسنده به اين مهم دقت ننموده مثال در صفحه 

در صورتي كه ترتيب صحيح بدين نحو  61اورقي نوشته اند:محمد صالح وليدي،پيشين،صاستفاده نموده در پ

. در مورد معرفي پايان نامه هاي مورد استفاده در اين پژوهش نويسنده خوشبختانه 61است: وليدي،پيشين،ص

يم دقت كافي را بكار برده است. اشكال ديگر پايان نامه حاضر عدم رعايت ساختار نقل قول غير مستق

اما نگارنده  "انوع قتل عمد "قانون مجازات اسالمي در صدر ماده بيان داشته206است.قانونگذار ما در ماده 

را در حكم عمد معرفي كرده است اين تعريف بيانگر آن است كه ظاهرا ايشان به  "ج"و  "ب"محترم بند 

ستقيمي كه بعمل آمده نامي از حقوقداني نظرات حقوقدانان كشورمان توجه داشته اما متاسفانه در نقل قول غير م

كه از تعريف او برداشت شده است ذكر نشده و بهتر بود بدين صورت نام حقوقدان ذكر مي شد:(نام صاحب 

 اثر،تاريخ نشر،شماره صفحه.)

 . جمع بندي و نتيجه گيري:4

ه آن اختصاص نداده و متاسفانه در اين پژوهش جايگاه نتيجه گيري مشخص نيست،چرا كه نگارنده فصلي را ب

آن را در ادامه فصل دوم ذكر نموده است كه اين امر خالي از اشكال نمي باشد.با اين حال نظر عده اي برخالف 

 نظر ماست و معتقدند كه نتيجه گيري بايد در ادامه آخرين فصل پايان نامه باشد.

 . كتابنامه:5
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ديف كردن منابع استفاده مي شود روش تنظيم به عمده ترين روشي كه در بين پژو هشگران ايراني براي ر

سپس به صورت ذيل در پايان  ترتيب حروف الفبا ست كه ابتدائا تمام منابع به ترتيب حروف الفبا تنظيم شده

 تحقيق ذكر مي شوند.

 نام فاميل نويسنده،نام نويسنده،نام اثر به صورت خميده،نام شهر محل انتشار:نام مركز نشر،سال نشر

اين پژوهش كتابنامه به درستي تنظيم شده است. به عنوان مثال نگارنده اولين منبع خود را به صورت زير  كه در

 1377،تهران،دانشگاه تهران،تقريرات درس حقوق كيفري اختصاصيتنظيم نموده: آزمايش،علي،

 ساير ايرادات وارد بر پايان نامه حاضر:

 عدم تعريف كلمات اختصاري در ابتداي پژوهش:

تاسفانه نگارنده محترم كلمات اختصاري را كه مكررا در پژوهش مورد استفاده قرار داده را تعريف ننموده،هر م

چند معناي كلمه اختصاري به ظاهر واضح و مبرهن باشد نگارنده باز موظف است اين گونه كلمات را در 

از كلمات اختصاري(ق.م.ا و  ابتداي پژوهش خود تعريف كند.به عنوان مثال در صفحات متعدد پژوهش حاضر

 يا ق.م.ف)استفاده شده است،بدون اينكه در صفحه ابتدايي اين عالمات اختصاري تعريف شوند.

 ايراد وارد بر نحوه نگارش سابقه تحقيق و ضرورت آن:

 به اعتقاد ما سابقه تحقيق با ابهام مواجه است دليل ما آن است كه در ادامه مي آيد، در مورد سابقه تحقيق

نگارنده فقط به بيان عنوان رساله هايي كه در مقطع كارشناسي ارشد و دكترا در خصوص موضوع معنونه به 

رشته تحرير درآمده پرداخته و از ذكر نام و نام خانوادگي و ديگر مشخصات نويسنده خودداري نموده،ايشان 
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له و كتاب نيز در اين زمينه وجود دارد همچنين بيان داشته اند مضاف بر پايان نامه هاي فوق الذكر تعدادي مقا

 كه متاسفانه حتي از باب نمونه به نام يك مقاله يا كتاب اشاره ننموده است.

آنچه ضرورت دارد "نگارنده محترم در ذيل سابقه تحقيق ضرورت انجام اين پژوهش را چنين اعالم مي دارد

مواد قانوني و رويه قضايي در خصوص موضوع و  ارائه تحقيقي همه جانبه كه جامع نظرات فقهي و تطبيق آن با

بر اين توضيح خدشه وارد است،بدين دليل كه توضيحات مطروحه اين امر را در ذهن ما "ساير كشورها باشد

تداعي مي كند كه گويا موضوع تحقيق بررسي تطبيقي قتل عمدي از ديدگاه فقه و مقايسه آن با قانون و رويه 

يقينا زائد است،چرا كه قدر مسلم بررسي تطبيقي موضوع  "ديگر كشورها"ر عبارت قضايي است، ديگر اينكه ذك

 درحقوق فرانسه است و نه ديگر كشورها.

 ايراد وارد بر نحوه نگارش جنبه كاربردي تحقيق:

بخشي از اين ايراد را در صفحات پيشين از نظر گذرانديم.در اينجا به ايرادي ديگر اشاره خواهيم كرد و آن اين 

ست كه نگارنده بيان نموده تحقيق حاضر...صالحيت و شايستگي آن را دارد كه در موارد زير به كار گرفته ا

) محاكم و مراجع قضايي جهت 2 ) دستگاه قانونگذاري جهت اصالح،توسعه و تكميل مقررات جزايي.1 شود.

كه ظاهرا موار به كار  ) موسسات علمي و تحقيقاتي كشور. بااين توضيح بايد گفت3 صدور احكام مناسب.

گيري تحقيق از سوي نگارنده فقط محدود است به اين سه حيطه ،در صورتي كه اين تحقيق قطعا مي تواند 

 استفاده مي نمود."..."مورداستفاده بيشتري قرار گيرد،بنابراين شايسته بود نگارنده از

 ايراد وارد بر نحوه نگارش اهداف تحقيق:

اهميت اهداف تحقيق سخن گفتيم توضيحات ذيل جهت تكميل بحث است،نگارنده در صفحات قبل در مورد 

محترم هم در بيان مسئله و هم به صورت جداگانه اهداف تحقيق را به دوگونه متفاوت ذكر كرده،ايشان در 
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وتطيق آن با 1370 قانون مجازات اسالمي مصوب سال206 تجزيه و تحليل ماده"قسمت اول هدف تحقيق را

 "معرفي كرده اما در قسمت دوم هدف از تحقيق را 1992تل عمدي در حقوق جزاي فرانسه مصوبموارد ق

ر شده است علي ايحال ذك "قانوني مواد با آن تطبيق و درفقه عمدي قتل مصاديق از جانبه همه مصاديقي  ارائه

 شده است. اين تفاوت در گفتاراين باعث كليت و دوگانگي اهميت تحقيق

 ايرادات وارد بر فصل دوم (مصاديق قتل عمدي در حقوق فرانسه):مهمترين 

با اينكه فصل دوم به مصاديق قتل عمدي در حقوق فرانسه اختصاص داده شده اما نويسنده گرامي ترجيح داده 

در همين فصل به مقايسه بپردازد.ايشان در اين فصل مجددا بحث هاي فقهي كه در صفحات قبل تكرار شده 

ا ذكر كرده است.به عقيده ما حتي اگر ذكر بحث هاي تكراري الزامي باشد بايد در پاورقي آيند نه بود را عين

 اينكه مجددا در صفحات درج شوند.

در پايان بايد گفت كه نوشتن و حتي انتشار دادن يك يا چند پايان نامه به معناي بي نيازي در آن موضوع خاص 

حقيق و پژوهشي همه جانبه را فراهم كند كه اين امر مستلزم بستر سازي نيست بلكه اين امر مي تواند زمينه ي ت

  و عالقه خاص پژوهشگران به توسعه دامنه مطالعاتي خود است.
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