
 باسمه تعالی

 طرح اجمالی تحقیق ساالنه طالب مدرسه شهیدین

 نمونه طرح تاریخی

 

 :راهنما استاد          :                   پایه              :                خانوادگی نام و نام          

 دالئل غصب فدک      عنوان موضوع:

 مؤلّفه های طرح

 و اینکه چه کاری انجام خواهد شد( جایگاه موضوع و بررسی جوانب آن) تبیین مسأله و تعیین حدود آن: -1

یکی از موضوعات مورد توجه صدر اسالم در تاریخ شیعه، مساله فدک و غصب آن است. از اتفاقات ناگوار بعد از رحلت پیامبر اسالم 

م ا هل علیاا و غصب آن مباح  مخللفی همین موضوع است. در مورد اصل فدک، جایگاه جغرافیایی آن، بخشش آن به حضرت زهرا سال

در کلب تاریخی شکل گرفله است. آنچه در این میان اهمیت بسزایی دارد چرایی غصب فدک است. این امر بیش از هر مساله ای در 

رو در این  ماهیت غاصبان فدک را برمال سازد و هم درس ها و عبرت هایی فراروی آیندگان داشله باشد. از ایناین موضوع می تواند 

مقاله به این مساله پرداخله و مجموع آنچه به عنوان دالیل غصب فدک در کلب تاریخی مطرح شده است جمع آوری و مورد بررسی 

  قرار خواهیم داد.

 :پیشینه تحقیق -2

ح  را مطرح این بح  در کلب تاریخی معلبر به ویژه کلب تاریخی شیعه جایگاه خاصی دارد. شاید بلوان گفت اول کسی که این ب

نموده ......... است.)آدرس کلاب( در ادامه نیز مورخین ملاخر به این بح  پرداخله اند.)آدرس برخی کلب( در این میان کلاباایی نیز در 

ذکر چند نمونه خصوص این موضوع به رشله تحریر در آمده است.)ذکر یکی دو مورد( این موضوع عنوان برخی از مقاالت نیز می باشد.)

آدرس( اما در اکثر این منابع به اصل فدک و احلجاجات حضرت زهرا سالم ا هل علیاا پرداخله شده و کملر به دالیل غصب فدک با 

اشاره شده است. بله در برخی مقالت مانند..... دالیل غصب فدک مطرح شده ولی این دالیل جامع نمی باشد. آنچه غرض اصلی این 

است.)این جمالت نشان می دهد که کار شما جنبه جدیدی دارد. البله چون کار شما تمرینی است  نوشلار است جامعیت ادله غصب فدک

 جات جدید هم نداشله باشد اشکال ندارد ولی توضیح مخلصری از منابع که در ابلدا ذکر شد الزم است.(

  :سؤاالت تحقیق -3

 دالیل غصب فدک چیست؟ یا چرا فدک غصب شد؟: سؤال اصلی

 فرعی تسؤاال

 دالیل سیاسی غصب فدک چیست؟

 دالیل اقلصادی غصب فدک چیست؟



 در روایات یا احلجاجات به چه مواردی از دالیل غصب فدک اشاره شده است؟

 اصل فدک چه بود و چه جایگاه اقلصادی داشت؟

سلند. در مورد اصل فدک در بررسی این سؤاالت به نظر می رسد دو سؤال فرعی و بقیه فرعی تر ه پردازش شوند. سؤاالتاکنون باید 

به نظر می رسد باید به صورت مقدمه مطرح شود چون موضوع اصلی چیز دیگری است. سؤال سوم نیز زیر مجموعه سؤال اول و دوم 

  خواهد بود.

 ترتیب منطقی مباحث(چارچوب کلّی مقاله) -4

 با توجه به پردازش سؤاالت می توانیم مقاله خود را چارچوب بندی کنیم:

 شامل اصل فدک و جایگاه آن و جریان بخشش آن به حضرت زهرا سالم ا هل علیاا(مقدمه:) 

 گفلار اول: دالیل سیاسی غصب فدک

1.  

2.  

 گفلار دوم: دالیل اقلصادی غصب فدک

1.  

2. 

 نلیجه گیری و جمع بندی

 فهرست اهمّ منابع: )نام خانوادگی، نام، عنوان کتاب، نوبت چاپ، ناشر، مکان نشر، زمان نشر( -5

 ق 1711، مال هاشم، منلخب اللواریخ، چاپ دوم، اسالمیه، تاران، خراسانی

 اگر تاریخ نشر نداشله باشد: بی تا

 اگر مکان چاپ نداشله باشد: بی جا

 اگر ناشر نداشله باشد: بی نا

 

 

 

 

 


