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  چکیده

 از بدو ورود اسـالم بـه ایـران تـا       .هاي مختلف، قابل بررسی است     وضعیت علم حقوق در ایران، طی دوره      
اي  انقالب مشروطیت و ایجاد نظام حقوق موضوعه در ایران، و سپس تا پیروزي انقالب اسالمی در مقالـه        

بـا  .  اما بررسی تحول علم حقوق بعد از انقالب اسالمی موضوع این مقاله است     .ستقل بررسی شده است   م
پیروزي انقالب اسالمی، دگرگونی هاي شگرفی در نظام حقوقی ایران پدید آمـد کـه بیـشتر در راسـتاي       

ب درسـی نیـز،   رنامه ها و محتـواي کتـ  بدر . انطباق قوانین و مقررات با موازین شرعی و فقهی بوده است  
اي نیافتـه   تجدید نظر شده است ولی روش جذب دانشجوي حقوق وتدریس حقوق، تغییر قابل مالحظـه          

که روش امتحان تستی، تکیه بر محفوظات دانشجویان ،حتی تغییرات منفی نیز صورت گرفته است. است
وهش حقـوق در  در حال حاضر نظـام آمـوزش و پـژ   . و بیگانگی با مسایل عملی حقوقی از جمله آنهاست  

هاي بسیاري است که در این مقاله بررسی شده و در حد      ها و ضعف   ایران، از جهات مختلف داراي آسیب     
  .ها ارائه گردیده است توان راه حل رفع آن

  
 روش ، آموزش حقوق، انقالب اسالمی، منابع حقوق، تحول حقوق، منابع درسی حقوق   : کلیدي هاي  هژوا

  تدریس حقوق

                                                
 66497912:   فاکس-نویسنده مسئول                       hsafaii@chamran.ut.ac.ir 

 kazemi46@gmail.com 



 
  1389ستان زمو پاییز ، 2، شماره 1 دوره  ق تطبیقی،مجله حقو  14

  مقدمه
م حقوق، قواعد واصول حاکم بر روابط افراد در جامعه و هدف آن ایجاد نظم اجتماعی             موضوع عل 

علم حقوق جایگاه خاصی در بین سایر علوم اجتماعی دارد و این به دلیل ویژگـی و تـاثیر             . است
اگر اصول و مقرراتی بر روابط افراد جامعه حاکم نباشـد، بـی             . این علم در زندگی اجتماعی است     

شود و اگر در جامعه نظم نباشد، هیچ چیز دیگري وجـود نخواهـد   و مرج ایجاد مینظمی و هرج    
چون تجربه ثابت کرده است کـه، بـه رغـم اینکـه     . شودداشت و فعالیت و زندگی غیر ممکن می      

انسان از قوه عقل و شعور برخوردار است ولی به دلیل حس تمامت خواهی و خود برتربینی کـه                  
ارد، بدون وجود اصول و قوانین حاکم بر جامعه کـه اجـراي آن نیـز از            در نهاد هر انسان وجود د     

سوي دولت تضمین شده باشد، به حق خود قانع نبوده و به حقوق سایران تجاوز خواهـد کـرد و        
از وظیفه خطیر حقوقدانان در کشف و بیان قواعد حقوق که بگـذریم،  . این همان بی نظمی است   

از .. . ه در جامعه برعهده دارنـد، یعنـی قـضاوت، وکالـت و      مشاغلی که دانش آموختگان این رشت     
گیرند  در میان حرفه ها و مشاغلی که افراد در جامعه برعهده می. اهمیت بسیاري برخوردار است   

یـا  » حرفـه «در ذیـل عنـوان   » قضا«هیچ حرفه اي به اهمیت قضاوت نیست و شاید آوردن واژه         
بشري و ادیان الهی قابـل سـتایش و بـسیار بـا           در تمام جوامع    » قضاوت«.صحیح نباشد » شغل«

در دین اسالم نیز قضاوت به اندازه اي بـا اهمیـت اسـت کـه تنهـا مجتهـدان کـه                 . اهمیت است 
  .اند اشند، مجاز به تصدي این شغلب متخصص در استنباط و بیان احکام الهی می

فس تربیت و پرورش یابند مسلماً براي تصدي این مشاغل باید افراد عالم، متعهد، امین و سلیم الن
که ضمن اینکه از لحاظ سالمت نفس و ایمان و عدالت باید در حد اعال باشند، از لحاظ علمی نیز 
باید از آگاهی الزم برخوردار بوده و به اصطالح داراي ملکه اجتهاد باشند تا بتوانند حکم مـسایل        

تی امور جزیـی را بـر اصـول کلـی     جزیی را از روي قواعد و اصول کلی استنباط نمایند و به عبار         
افتد در قـانون   از آنجایی که حکم تمام موضوعات و حوادثی که در جامعه اتفاق می  .تطبیق دهند 

وجود ندارد و اصوالً چنین چیزي ممکن نیست، قاضی باید از چنان قوه و اسـتعدادي برخـوردار                
بر این اساس بحث . ستنباط نمایدباشد تا بتواند از روي اصول کلی و منابع فقهی، احکام مورد را ا

آموزش علم حقوق و تربیت افراد متخصص در این رشته از دیر باز مطرح بوده و همیشه دغدغـه     
با توجه به تحوالتی که علم حقوق در طی قرون متمادي به خود دیـده   .بزرگان جامعه بوده است   

. ق متفاوت بوده اسـت است، نظام آموزش و پژوهش در این رشته و تربیت افراد متخصص و محق      
  توان بررسی نمود؛ وضعیت علم حقوق در کشور ایران را به سه دوره کلی می

و فقـه اسـالمی   ) در معناي خـاص خـود  ( زمانی است که تفکیکی بین حقوق موضوعه  ،دوره اول 
براي بررسی وضعیت علـم حقـوق در   . وجود نداشته است و در واقع فقه و حقوق یکی بوده است       

  .میه و نظام آموزشی آن بررسی شودد فقه اسالمی و تطور آن در حوزه هاي علاین دوره بای
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از عصر مشروطیت و وضع اولین مقررات و تاسیس عدلیه به سبک جدید و تاسیس مدرسه عالی       
حقوق، به منظور تربیت نیروهاي متخـصص جهـت اشـتغال در مـشاغل قـضایی و اداري، فـصل         

در این دوره با وضع قـوانین و مقـررات     .شود گشوده می  جدیدي از تاریخ آموزش حقوق در ایران      
جدید در موضوعات مختلف، به مرور علم حقوق به عنوان موجودي مستقل در کنار علم فقه، در         

 نیـز وضـعیت آن از   ، وضعیت آموزش و پژوهش در حوزه علمیـه .فرهنگ ایران، به وجود می آید     
 تـا پیـروزي انقـالب    ، در کنـار فقـه     ،خاصزمان مشروطیت و ایجاد علم نوپاي حقوق در معناي          

اسالمی موضوع مقاله اي است که نگارنده آن را به طور مستقل بررسی نمـوده ودر واقـع بخـش          
   .اول مقاله حاضر را تشکیل می دهد

، تغییرات اساسی در نهادهاي اجتمـاعی، فرهنگـی، سیاسـی           1357با پیروزي انقالب اسالمی در سال       
بـه همـین   . به ویژه در نظام حقوقی ایران، تحوالت عظیمی صـورت گرفـت        . شدکشور ایران ایجاد    ... و

ایـن تحـوالت هـم در    . دلیل انقالب اسالمی را باید مبداء دوره جدیدي از نظام حقوقی ایـران دانـست      
زمینه مقررات و قوانین موضوعه بوده، هم در امور مربوط به تـشکیالت قـضایی و نظـام آمـوزش علـم        

  .اساس و رکن این تحول را باید در اسالمی شدن نظام حقوقی دانست. حقوق وامور دیگر
به ( و تجدد خواهی ) به رهبري علماي حوزه(بعد ازانقالب مشروطیت دو موج عظیم اسالم گرایی 

بـه اعتقـاد   . در نظام حقوقی ایران ایجاد گردید...) رهبري تحصیل کرده هاي خارج و روشنفکران  
عه حقوقی و قضایی، بعد از انقالب مشروطیت تا انقـالب اسـالمی   برخی از نویسندگان، روند توس   

  ).527، ص 1377 امین،(ایران، به نفع تجدد خواهان و انزواي طرفداران حقوق اسالم بوده است 
اما با پیروزي انقالب اسالمی، سرانجام یکی از این دو جریان به پیروزي رسید و حقوق اسالم بـه        

زیده شد و تمام نهادهاي حقوقی را در خدمت ایـن آرمـان گرفـت            عنوان نظام حقوقی ایران برگ    
؛ اصل چهار قـانون اساسـی جمهـوري اسـالمی بـه صـراحت اعـالم        )383، ص  1377 ،کاتوزیان(

  :دارد که می
کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادي، اداري، فرهنگی، نظـامی، سیاسـی و غیـر         «

 این اصل بر اطالق یا عموم همه اصول قانون اساسـی و          .می باشد اینها، باید براساس موازین اسال    
  .»قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است

را در زمـره منـابع رسـمی و        ) فقه امامیه ( قانون اساسی، حقوق اسالمی      167از سوي دیگر اصل     
در این اصل که در فصل قـوه  . ف به اجراي آن ساختتکمیل کننده قوانین آورد، و قاضی را موظ    

  :خوانیم قضائیه آمده است می
قاضی موظف است، کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیاید و اگر نیابـد بـا اسـتناد      «

به منابع معتبر اسالمی یا فتاواي معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانـه سـکوت           
  .»ه دعوا و صدور حکم امتناع ورزدمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی بیا نقض یا اج
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بدین ترتیب، حقوق اسالم نه تنها معیار وضع قانون عادالنه است و باید نظـام حقـوقی کـشور را       
اداره کند، در دادگاه نیز به عنوان متمم قانون مورد استناد قرار می گیرد و در زمره منابع حقوق        

هدف قانون اساسی اینست که حقوق اسالم بر تمـام شـوون            ). 384، ص   1377ان،  کاتوزی(است  
. به دنبال تصویب قانون اساسی، بسیاري از قوانین عادي نیـز تغییـر کردنـد؛             . جامعه حاکم باشد  

برخی از آنها به طور کامل منسوخ شده و بجاي آنها قانون جدید وضع شد و برخـی نیـز اصـالح         
یت علم حقوق و تحوالتی که از پیـروزي انقـالب اسـالمی تـاکنون در       بر این اساس وضع   . گردید

 پژوهش، منابع و شئونات مختلف رشته حقوق صورت گرفته اسـت موضـوع ایـن             ،زمینه آموزش 
در این مقاله آسیب هاي نظام آموزش و پژوهش مورد بررسی قرار گرفتـه و در حـد           . مقاله است 

ل از پرداختن به بحث اصـلی، ماهیـت نظـام حقـوقی     قب. توان راه حل رفع آن ارائه گردیده است 
سـپس در مبحـث اول تحـوالت    . گیـرد ایران به عنوان یک بحث مقدماتی مورد بررسی قرار مـی     

نماییم، و در مبحث دوم به نقد و ارزیابی نظام کنونی آمـوزش و     نظام حقوقی ایران را بررسی می     
  .پردازیمپژوهش حقوق می

  
  سالمی یا حقوق مختلط حکومت نظام حقوق ا -درآمد

 به رغم تغییرات عمده اي که در نظام حقوقی ما به سمت حقوق اسالمی، ایجاد شده اسـت، در               
بـه  . اینکه می توان  نظام حقوقی  ایران را همان نظام حقوق اسالمی دانست، اختالف نظر اسـت          

قـوق عرفـی بـا    اعتقاد اساتید حقوق آنچه بعد از انقالب اسالمی ایجاد شده اسـت، همزیـستی ح      
؛ حقـوق دولتـی در چـارچوب      )385 ص   ،1377 ،کاتوزیـان (حقوق اسالم اسـت نـه اتحـاد آنهـا           

آرمانهاي مذهبی در حرکت و تحول است، از فقه اسالمی تغذیه می کند ولـی بـه زنـدگی ویـژه       
  .)385 ص ،1377 ،کاتوزیان(خود ادامه می دهد 

ره امور، قاضی نمی تواند، با وجود قانون، بـه  این سخن اگر بدین معنا باشد که در مقام قضا و ادا        
منابع فقهی و فتاواي فقها استناد نماید و یا هیچ مقام اداري حق ندارد به جاي رجوع به قـوانین         
وضع شده براي یافتن قانون حاکم به فقه استناد نمـوده و آنچـه را یافتـه یـا اسـتنباط کـرد بـر         

دلیل آن اینست که اگر حقوق اسـالمی      .  است اجراي قانون ترجیح دهد، سخن درست و بسزایی       
 جز از طریق وضع قانون و آئین نامه و ایجـاد تـشکیالت اداري و   "امروزه بخواهد اجرا شود اصوال 

استنباط احکام از منابع فقهی آن در واقع یک امر تخصصی و مربـوط بـه مرحلـه    . قضایی میسر نیست  
در صـورتی  (ز دیدگاه فقهی نیز هیچ فرد مکلفـی  تشریع است که کار مجتهدان است؛ به همین دلیل ا  

چنین تکلیفی ندارد، بلکه او باید به  فتاواي مجتهـدین کـه در قالـب رسـاله هـاي               ) که مجتهد نباشد  
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امـا  . این امر طبیعی است و ایجاد نظم در اجتماع مقتضی آن است        . عملیه بیان می شود مراجعه نماید     
ایران، حقوق عرفی در کنار حقوق اسالم اصـالت دارد، بـدین          اگر منظور این باشد که در نظام حقوقی         

معنا که ممکن است در مواردي امري از دیدگاه حقوق عرفـی مـشروع باشـد ولـی از دیـدگاه حقـوق             
زیرا این امـر بـرخالف اصـل    . اسالمی، خیر، یا هر نوع تعارضی بین ایندو باشد، به نظر درست نمی آید     

موضوعی، در فقه بطور صریح بیان نگردیـده و بـه ایـن اعتبـار کـه      اگر حکم . چهار قانون اساسی است   
 است، ولـی در حقـوق موضـوعه بـراي آن     نبوده حکم آن به صراحت بیان نشده   موضوع مبتال به فقیه     

اي  قانون وضع شده است، به معناي غیراسالمی بودن آن نیست؛ به این اسـتدالل کـه در فقـه سـابقه                  
بلکـه بـراي اینکـه قـانونی     ...  اسـناد و امـالك یـا تـامین اجتمـاعی و     مثل مقررات راجع به ثبت  . ندارد

بـه  ) حقـوق اسـالمی  (اگر معتقد باشیم که فقه پویا . اسالمی باشد، کافی است که مخالف اسالم نباشد    
استنباط احکام و مسایل خصوصی اختصاص ندارد، بلکه فقیـه بایـد احکـام عمـومی و سـایر مـسایل                     

می تواند پاسخگوي استنباط تمام مسایل حقـوقی        ) حقوق اسالمی (و فقه   حقوقی را نیز استنباط کند      
در این صـورت حقـوق اسـالمی مـی توانـد بـه          ) 87، ص   )الف (1375گرجی،  (باشد که چنین است،     

  . عنوان نظام حقوقی یک کشور تعیین گردد
ـ                ر طبـق  بدینسان، با توجه به اصل چهار قانون اساسی، که مقرر می دارد، تمـام مقـررات بایـد ب

 قانون اساسی کـه مجلـس شـوراي اسـالمی را از وضـع مقـررات               72حقوق اسالم باشند و اصل      
 قانون اساسی که فقهاي شـوراي نگهبـان را بـه    91خالف احکام اسالمی منع کرده است و اصل         

عنوان ناظر استصوابی وضع قانون و پاسدار موازین اسالمی در نظم حقوقی، معرفی کـرده اسـت،      
 نظام حقوقی ایران، یک نظـام اسـالمی اسـت و اگـر در عمـل برخـی از نهادهـا و                     باید گفت که  

خالف اسالم است، باید دنبال علل آن بود واال اگر قانون اساسی به طور دقیق اجرا شـود،             ،قوانین
 بر این اساس نقش مجلس شوراي اسـالمی،    .در کشور جز مقررات و احکام اسالمی حاکم نیست        

وتعیـین حـدود و   ) ماده و تبـصره (انین و مقررات اسالمی در قالب قانون، به روز کردن و بیان قو     
  ).273، ص 1369 ،گرجی(ثغور آنست 

  
   تحوالت نظام حقوقی ایران–مبحث اول 

این . ی ایران ایجاد شد، چشم گیر است    تحوالت عظیمی که بعد از انقالب اسالمی در نظام حقوق         
 اما تغییر در قـوانین و مقـررات حـاکم، کـه بـه             .هاي مختلف قابل بررسی است     تحوالت از جنبه  

روش (عنوان منبع اصلی حقوق می باشد و تغییر نظام آموزشی علـم حقـوق از جهـات مختلـف            
ث درخـور توجـه و منظـور اصـلی مـا در ایـن مبحـ            ..) .آموزش، منابع درسی، تعداد دانشجوان و     

  .شود باشد که ذیالً بیان می می
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   اسالمی شدن قوانین –رات  تغییر قوانین و مقر-بند یکم
تغییر قوانین صرفنظر از آثاري  .  قوانین و مقررات  تغییراتی اساسی یافتند       ،بعد از انقالب اسالمی   

که برجامعه و نهادهاي اجتماعی و فرهنگی می گذارد، از این جهـت کـه قـانون منبـع اصـلی و               
 تـاثیر گـذار اسـت و     نیـز )از جهـات مختلـف  (اساسی حقوق است، بر نظام حقوقی و علم حقوق   

هدف اصلی از تغییر قوانین، بعد از انقالب، تطبیـق قـوانین  بـا             . موجب بازنگري در آن می شود     
  . مقررات و احکام اسالمی بوده است

بـه  . البته تمام قوانین و مقرراتی که قبل از انقالب به تصویب رسیده لزوماً برخالف اسالم نبودند       
از شاهکارهاي علمی و فرهنگی در نظام قانونگذاري ماست به جز عنوان مثال قانون مدنی که یکی 

چند ماده محدود، بعد از انقالب تایید شده و درحال حاضر نیز اجرا می شود، یعنی موافق احکام    
 بررسی کامل قوانین و مقرراتی که بعد از انقالب تغییر یافته اند از حوصله ایـن  .اسالم بوده است  
برخـی از قـوانین کـامالً    . ا فهرست وار به برخی از آنها اشاره می شـود         در اینج . مقال خارج است  

 قوانینی .منسوخ و بجاي آن قانون دیگري تصویب شده است ولی برخی از قوانین اصالح شده اند
  : جدید وضع شده است، عبارتند ازکه بطور کامل نسخ شده و به جاي آن قانون

 نـسخ و بـه جـاي آن قـانون اساسـی جدیـد بـه          قانون اساسی قبل از انقالب    ؛قانون اساسی  -1
   .تصوب رسیده است

؛ این قانون بعـد از انقـالب کـامالً نـسخ     )1354اصالحی  (1304قانون مجازات عمومی سال   -2
 1375 و سپس قانون مجـازات اسـالمی در سـال      1360شده است و قانون قصاص و دیات سال         

  .جاي آنرا گرفت
زانقالب، ابتدائاً، به کرات مورد اصالح قرار گرفـت ولـی      قانون آئین دادرسی کیفري، که بعد ا       -3

 قانون جدید آئین دادرسی کیفـري بـه تـصویب رسـید و قـوانین قبلـی         1378سرانجام در سال    
 . منسوخ گردید

 به تصویب رسـید و البتـه بعـداً         1318قانون آئین دادرسی مدنی که قبل از انقالب در سال            -4
انقالب هم بارها موادي از آن اصـالح شـد و سـرانجام در            بعد از    .اصالحاتی در آن صورت گرفت    

مـوارد فـوق عمـده    .  با تصویب قانون آئین دادرسی مدنی،قوانین سابق منـسوخ شـد     1379سال  
قوانینی است که بعد از انقالب کالً نسخ شده اند، ولی قوانین دیگـري  نیـز کـه کـامالً منـسوخ                   

  . نشده اند وجود دارد
مورد اصالح قـرار گرفتـه انـد کـه     ) حداقل در چند ماده(ز قوانین موجود بعد از انقالب بسیاري ا 

 در اینجا به عنوان نمونـه بـه برخـی مـوارد       .بیان تمام موارد اصالحی در این مقال ممکن نیست        
  : اصالحی اشاره می شود
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علـت   قانون مدنی در مورد قرارداد نامزدي مقرر می داشت که اگر یکی از نامزدها بدون           1036 ماده   -
موجهی، وصلت را به هم بزند، در حالیکه طرف مقابل مخارجی کرده و مغرور شده باشد، بایـد جبـران    

  .  نسخ شد که قابل انتقاد است70 این ماده بعد از انقالب و در اصالحات سال .خسارت نماید
ی  قانون مدنی که اعتبار شهادت در مقام اثبات عقـود را محـدود بـه میـزان معینـ       1306 ماده   -

، و باالتر از آن را با شـهادت شـهود قابـل اثبـات نمـی          )موضوع عقد پانصد ریال باشد    (کرده بود   
  . دانست  بعد انقالب نسخ شد

 سال را در دختر و پسر اماره رشد دانسته بود ولی بعد از انقـالب  18 م که سن . ق 1210 ماده   -
 سـال بـه عنـوان    18این رو سـن   از .نسخ شد که قابل ایراد بود و مشکالت عملی ایجاد می کرد    

بـه رغـم حـذف    ،1313سن کبر و اماره رشد، به استناد ماده واحده قانون رشد متعاملین مصوب   
 .آن در قانون مدنی، در عمل باقی ماند

 قانون مدنی که معامله به قصد فرار از دین را غیر نافذ دانسته بود ولی بعد از انقـالب ابتـدا     218ماده  -
 این گونه اصالح شد که اگر معاملـه بـه قـصد فـرار از        1370 سپس در سال     . شد  نسخ 1361در سال   

  این اصالح هم مورد انتقاد شدید حقوقدانان واقـع شـده          .دین، ثابت شود که صوري بوده، باطل است       
  . قابل ایراد بوده است1 370 به طور کلی اغلب اصالحات قانون مدنی در سال .است

نیز قوانین دیگـر از جملـه قـانون ثبـت، قـانون اسـتخدام کـشوري،        در مواد دیگر قانون مدنی و    
تغییرات واصالحاتی صورت گرفته است کـه در ایـن مقـال مجـال              .. .قوانین مالی و محاسباتی و    

  . بررسی تمام آنها وجود ندارد
خاطر نشان می سازد که اگر چه برخی از اصالحات انجام شده به حق و به دلیل مخالفت آنها با              

 دقیـق و عالمانـه   )به ویـژه در قـانونی مـدنی   ( اسالم بوده است اما، برخی از اصالحات نیز        احکام
  .1نبوده و موجب بروز مشکل و ابهام در قانون گردیده است 

  
   تغییر در منابع و کتب درسی -بند دوم

 دستخوش تحوالت و تغییرات اساسی )به طور کلی  (به دنبال پیروزي انقالب، نظام آموزش عالی        
ردید؛ در این میان رشته حقوق از جمله رشته هایی است که بیشترین تغییر و تحول را داشته             گ

 تغییر نظام آموزش عالی، به دنبال صـدور فرمـان امـام خمینـی و تـشکیل سـتاد انقـالب               .است
 به شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی تغییـر نـام       1363که بعد در سال  (،  1359فرهنگی در سال    

   .، تعطیل گردیدند1361تی بدین منظور دانشگاهها تا آذر ماه  ح. شروع شد)یافت

                                                
  : براي مطالعه در این زمینه به منابع زیر رجوع شودو  به عنوان مثال .1

  . به بعد104 ، ص 1375دکتر سیدحسین صفایی، مقاالتی در حقوق مدنی و حقوق تطبیقی ، نشر میزان ، تهران ، 
  .9قرائت تمرین , 1374 دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها ، جلد دوم ، انعقاد و اعتبار عقد ، انتشارات بهنشر ، 
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درخصوص رشته حقوق و آموزش آن، در ابتدا این دیدگاه از سوي برخی مطـرح شـد کـه اصـالً          
نیازي به دانشکده حقوق و رشته اي به نام حقوق نیست بلکه چون نظام، اسـالمی اسـت و بایـد           

) الهیـات (میه و دانـشکده هـاي معقـول و منقـول        احکام اسالمی اجرا شود، وجود حوزه هاي عل       
کافی است؛ ولی این نظر به درستی پذیرفته نشد و دانشکده هاي حقوق بـه حیـات خـود ادامـه        

  .اما در منابع درسی و واحدهایی که دانشجویان می خواندند تغییرات اساسی ایجاد گردید. دادند
  

   واحدهایی که در رشته حقوق تدریس می شود–الف 
  . یرات ایجاد شده در کتب درسی و واحدهاي رشته حقوق در دو قسمت استتغی

برخی از واحدهاي درسی کالً تغییـر کـرده اسـت و از عنـاوین واحـدهاي درسـی حـذف و نیـز                
  . عناوینی به واحدهاي درسی اضافه شده اند

هـاي آنهـا و   عنوان آنها تغییر نکرده ولی در محتوا و سرفصل    ،اما برخی از منابع درسی و واحدها      
تغییر عمـده در منـابع و کتـب         . مطالبی که تدریس می شود، تغییراتی اساسی ایجاد شده است         

   .1درسی در رشته حقوق بیشتر در این قسمت بوده است
یکی از تغییرات اساسی که بعد از انقالب در کتب و واحدهاي درسی رشته حقـوق ایجـاد شـده               

 .مومی است که قبل از انقالب سابقه نداشـته اسـت       است، اضافه شدن عناوین زیادي از دروس ع       
 بسیاري از واحدهاي عمومی رشته هـاي دیگـر   .البته این واحدها به رشته حقوق اختصاص ندارد 

  . نیز، قبل از انقالب سابقه نداشته اند
  

   محتواي واحدهاي درسی رشته حقوق –ب 
   در مقطع کارشناسی -1

 حقوق وجود دارد، محتوا و سرفـصل واحـدهاي رشـته            با توجه به هدفی که از تربیت کارشناس       
 البته چنانکه بعداً خواهیم گفت در این زمینه ایرادات اساسی وجـود دارد    .حقوق تهیه شده است   

ولی به هر حال در وضعیت موجود محتواي دروس رشته حقوق در مقطع کارشناسـی بـه شـرح            
   :زیر است

وس و واحدهاي کلی و پایه تدریس مـی شـود و   عالوه بر دروس عمومی در سال اول دانشگاه در    
امـا بـه ترتیـب در    . هدف این است که دانشجو بدواً  آشنایی کلی بـا رشـته حقـوق پیـدا نمایـد          

مقدمه علم حقوق یکی . سالهاي بعد موضوعات و رشته هاي مختلف به ترتیب تدریس می شوند         

                                                
 ، بـه تـصویب شـوراي عـالی برنامـه ریـزي          1374لیست واحدهاي درسی رشته حقوق که آخرین بار در سال            . 2

  . آورده شده است3شماره  رسیده است ، در ضمیمه  عالیآموزش
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حقـوق  . ته را فراهم مـی کنـد  از دروس مبنایی و کلی است که زمینه آشنایی دانشجو با این رش           
، از جملـه  1و حقـوق اساسـی  1و حقوق اداري 1، حقوق جزاي عمومی     1، حقوق تجارت    1مدنی  

  .دروس تخصصی است که در سال اول تدریس می شود
در سال دوم ادامه همان دروسی که بخش اول آن در سال اول تدریس شده، تدریس مـی شـود           

 و آئـین  1 و اصـول فقـه و آئـین دادرسـی مـدنی           1ه  به عالوه دروس دیگري همانند، متون فقـ       
در سالهاي بعـد دروس دیگـر حقـوقی کـه دشـوارتر و      .  به آن اضافه می شود     1دادرسی کیفري   

  .تخصصی تر است تدریس می گردد که ادامه دروس سالهاي قبل است
  
   در مقطع کارشناسی ارشد -2

ندانی نمی کند تنها تغییري که در ایـن      موضوعات و منابع درسی تغییر چ      ،در مقطع کارشناسی ارشد   
 ، اینست که با توجه بـه نـوع رشـته کارشناسـی ارشـد             ، نسبت به مقطع کارشناسی وجود دارد      ،مقطع

 چهـار رشـته   ، به طور سنتی در رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد      .دروس تخصصی تر می شوند    
 در هـر  .الملل وجـود داشـت   حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق بین     ، حقوق عمومی  ،حقوق خصوصی 

 بـه  ، دروس تخصصی آن رشته که در مقطع کارشناسی نیـز وجـود داشـته اسـت    ،یک از این رشته ها    
 کـه  ، به عنوان مثال در رشـته حقـوق خـصوصی        .طور تخصصی تر و در سطح باالتر تدریس می شود         

 ،رت حقـوق تجـا  ،یکی از گرایش هاي حقوق در مقطع کارشناسی ارشـد اسـت دروس حقـوق مـدنی         
در قـسمت مربـوط   ( مسئولیت مدنی و فقه اسـالمی  ، حقوق بین الملل خصوصی    ،آیین دادرسی مدنی  
 ، و دروس دیگـري نظیـر      ،در سطح عالی تر از مقطع کارشناسی تدریس می شود          )به حقوق خصوصی  

 ایـراد  .در سایر رشته هاي کارشناسی ارشد حقوق،  تدریس می شود         .. . حقوق بین الملل و    ،حقوق جزا 
 اینست که  این موضوعات بـا اهـدافی کـه از    ،سی که بر دروس ومنابع درسی این مقطع وارد است       اسا

 و بیشتر تکرار همـان مباحـث مقطـع کارشناسـی     ، سازگاري ندارد ،تاسیس این رشته ها در نظر است      
 موضـوعات درسـی مقطـع کارشناسـی ارشـد      ، و جا دارد که بـا تاسـیس گـرایش هـاي جدیـد      ؛است

 خوشبختانه در چند سال اخیر گام هایی در این زمینه برداشته شده اسـت ورشـته        .تخصصی تر گردد  
 و مالکیـت  ، حقوق تجارت بـین الملـل، حقـوق خـانواده    ،هاي جدیدي از جمله رشته حقوق اقتصادي      

  .فکري تاسیس شده است
  مقطع دکتري  -3

 درسـی  عات همـان موضـو  ،  باز. وضعیت  همانند مقطع کارشناسی ارشد است ،در مقطع دکتري  
 ، اینست کـه   ، تفاوتی که این مقطع با مقطع قبلی دارد        .مقطع کارشناسی ارشد تدریس می شود     

 بـه  ،بیـشتر اسـت  ، به عالوه نقـش دانـشجو در ایـن دوره   ؛سطح مطالب در این مقطع باالتر است    
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 مع الوصف همان انتقـادات وارد بـر منـابع و    .اي که سهم پژوهش و تحقیق بسیار زیاد است   گونه
  . در این مقطع نیز وجود دارد،ضوعات درسی مقطع کارشناسی ارشدمو
  

   افزایش دانشکده ها و مراکز آموزش عالی حقوق و به تبع تعداد دانشجویان -بند سوم
، با افزایش جمعیـت جـوان کـشور و متقاضـیان ورود بـه      70بعد از انقالب و به ویژه بعد از دهه       

گیـري    آموزش عالی حقـوق در کـشور افـزایش چـشم     دانشگاهها، تعداد دانشکده ها و موسسات     
 در حالیکه قبل از انقالب تنها چهار دانشکده حقوق در کشور وجـود داشـته اسـت،             .داشته است 

 و دانشکده حقوق    )شهید بهشتی (یعنی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، دانشکده حقوق دانشگاه         
 سـال از انقـالب   30 اکنون که حـدود      هم ،دانشگاه شیراز، مدرسه عالی علوم قضایی و اداري قم        

اسالمی می گذرد اکثر شهرهاي بزرگ کشور داراي دانشگاه هـستند و تقریبـاً اکثـر آنهـا داراي                   
این تعداد عالوه بر دانشگاههاي آزاد و پیام نور و غیرانتفاعی است که در     . رشته حقوق می باشند   

  . می گیرندسراسر کشور و در تمام شهرها وجود دارند و دانشجوي حقوق
در حال حاضر تعداد دانشکده ها و موسسات آموزش عالی که رشته حقـوق دارنـد، بـه اسـتثناء                

  . تا است44دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسالمی بیش از 
  

   تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته حقوق  در سالهاي مختلف بعد از انقالب –الف 
نکه قبـل از انقـالب تنهـا چهـار دانـشکده حقـوق وجـود داشـت تعـداد               چنانکه گفته شد، به دلیل ای     

 این امر بارها مورد توجه مـسئوالن نظـام   .دانشجویان و  فارغ التحصیالن رشته حقوق زیاد نبوده است        
آموزش عالی قرار گرفته و ضرورت توسعه دانشکده هـاي حقـوق مطـرح مـی شـده اسـت و افـزایش             

 نفـر در یـک   200 تـا  100 به گونه اي که گاه بین ،ظور بوده استدانشجویان کالسها هم به همین من  
بـه منظـور بررسـی      . ولی این وضعیت تا پیروزي انقالب ادامـه داشـته اسـت           . کالس حضور داشته اند   

میزان افزایش کمی و تعداد دانشجویان، بعد از انقالب، آمار دانشجویان از سالهاي قبـل و بعـد انقـالب       
   .در اینجا آورده می شود

سـال  ( 1356-57مطابق آمار موجود تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته حقوق درسال  
 نفر دختر بـوده  1344 نفر پسر و   2918 نفر بوده که از این تعداد        4262 )قبل از پیروزي انقالب   

  .)1357و1356 س،آمار اموزش عالی ایران(اند
 تعطیـل بـود و از آن سـال    1362ها تـا سـال   دانـشگاه ،بعد از انقالب به دنبال شروع انقـالب فرهنگی       

 تعداد دانشجویان رشته حقـوق در مقـاطع   1364-65در سال تحصیلی. پذیرش دانشجویان شروع شد   
  .  نفر مرد بوده اند2871 نفر زن و تعداد 559 نفر بوده است که از این تعداد3430مختلف 
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 نفـر در  21ارشناسـی ارشـد و    نفر در مقطـع ک 73 نفر در مقطع کارشناسی،  3336از این تعداد    
تعداد دانشکده هـاي  ). 55 ص، ج دوم ،1366 س   ،امار آموزش عالی ایران   (مقطع دکتري بوده اند   

  . دو تا قم و یکی شیراز بوده است، هفت دانشکده بوده که چهارتا در تهران،حقوق
  

   به تفکیک مقاطع مختلف1364– 65جدول تعداد دانشجویان رشته حقوق در سال تحصیلی 

  سال تحصیلی  دکتري  کارشناسی ارشد  کارشناسی
  جمع  زن  جمع  زن  جمع  زن

  جمع

65-1364  553  3336  5  73  0  21  3430  
  

 نفـر  3513،  دانشجویان رشته حقوق قضایی در مقـاطع مختلـف،        1370 -71در سال تحصیلی    
  .بوده اند

هاي رشـته   که از گرایش(با توجه به اینکه از سالها قبل از آن، رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی              
تاسیس شده بود و عمالً این دانشجویان هم به مشاغل حقوقی می پردازند، تعـداد         ) الهیات است 

 کـه از   نفر بوده 4160سالمی در همان سال     کل دانشجویان رشته حقوق قضایی و فقه و مبانی ا         
 در مقاطع مختلـف بـه   توزیع این تعداد.  نفر مرد بوده اند3393 نفر زن  و تعداد     767این تعداد   

  : شرح زیراست
  . نفر زن بوده اند736 که از این تعداد 3443مقطع کارشناسی،

  . نفر زن بوده اند31 نفرکه از این تعداد 670مقطع کارشناسی ارشد،
  .  نفر که کل آنها مرد بوده اند47مقطع دکتري 

  

  ی درجدول تعداد دانشجویان رشته حقوق قضایی و فقه و مبانی حقوق اسالم
   به تفکیک مقاطع مختلف1370-71سال تحصیلی 

  جمع  جمع  زن  جمع  زن  جمع  زن  سال تحصیلی  دکتري تخصصی  کارشناسی ارشد  کارشناسی

71-1370  736  3443  31  670  0  47  4160  
  

  
، تعداد دانشکده هایی که رشته حقوق دارنـد و بـه تبـع دانـشجویان، بـه شـدت                1375در سال   

و فقـه و  (نه اي که تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در رشـته حقـوق              افزایش می یابد، به گو    
 نفـر زن و  2336 نفر مـی رسـد؛از ایـن تعـداد     8283در مقاطع مختلف به) مبانی حقوق اسالمی 

در همان سال تعداد دانشکده ها و موسسات آموزش عـالی دولتـی کـه            .  نفر مرد بوده اند    5947
دگی دانشجویان رشته حقوق در این سال؛ در مقـاطع  پراکن. موسسه است  22رشته حقوق دارند،    

  :مختلف به شرح جدول زیر است
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   به تفکیک مقاطع مختلف1375 -76جدول تعداد دانشجویان رشته حقوق در سال تحصیلی 
  

  سال تحصیلی  دکتري  کارشناسی ارشد  کارشناسی
  جمع  زن  جمع  زن  جمع  زن

  جمع
  

76-1375  2183  6812  146  1275  7  129  8283  
  

 نفـر  3750که از این تعـداد  .  نفر بوده است   8739، تعداد دانشجویان رشته حقوق      80-81در سال تحصیلی    
  : توزیع این تعداد دانشجو در مقاطع مختلف به شرح جدول زیر است.  نفر مرد بوده اند4989زن و 

  

   به تفکیک مقاطع مختلف1380-81جدول تعداد دانشجویان رشته حقوق در سال تحصیلی 
  

  جمع  جمع  زن  جمع  زن  جمع  زن  سال تحصیلی  دکتري  کارشناسی ارشد  کارشناسی

81-1380  3578  7189  158  1342  14  208  8739  
  

 مطـابق آمـار موجـود    .اسـت 1385-86متعلق به سال تحصیلی ،در حال حاضر آماري که موجود است 
 در موسـسات و  )سـالمی و فقه و مبـانی حقـوق ا  (تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته حقوق      
اعـم از دولتـی، پیـام نــور و    (اوري تحقیقـات وفنـ   مراکـز آمـوزش عـالی تحـت نظـارت وزارت علــوم،     

  .  نفر مرد هستند32381 نفر زن و 50065که از این تعداد .  نفر می باشد82446 )غیرانتفاعی
اشند کـه از   نفر می ب57031تعداد دانشجویان حقوق شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمی        

  .  نفر مرد می باشند33217 نفر زن و 23814این تعداد 
با مقایسه تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاههاي مختلـف و تعیـین جنـسیت آنهـا                  
مشخص می شود که تعداد دانشجویان مرد رشته حقـوق، شـاغل بـه تحـصیل در دانـشگاه آزاد               

 در ،ن شـاغل بـه تحـصیل در رشـته حقـوق         بیش از تعداد زنـان اسـت، ولـی بـرعکس تعـداد ز             
  . دانشگاههاي دولتی بیش از مردان می باشد

اعـم از دولتـی، و   (مجموع دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته حقوق در مراکز آموزش عـالی            
  .    نفر زن می باشند65598   نفر مرد و73879 نفر است، که از این تعداد 139477 )آزاد

د دانشجویان مرد شاغل به تحصیل در تمام مراکز آموزش عالی بـیش از    بنابراین در مجموع تعدا   
   .زنان است، اگر چه تعداد زنان رشته حقوق در دانشگاههاي دولتی بیش از مردان است

  :توزیع دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی به شرح جدول زیر است
ی تحت نظارت وزارت جدول تعداد دانشجویان حقوق شاغل به تحصیل در مراکز آموزش عال

  1385-86در سال تحصیلی ) به غیر از دانشگاه پیام نور و آزاد(علوم 
  

  جمع  دکتري  کارشناسی ارشد  کارشناسی  سال تحصیلی
86-1385  14248  2783  411    
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  1385-86جدول دانشجویان حقوق شاغل به تحصیل در دانشگاه پیام نور در سال تحصیلی 
  

  جمع  دکتري  سی ارشدکارشنا  کارشناسی  سال تحصیلی
86-1385  40842  64439  186  522  3  25  64986  

  

  جدول تعداد دانشجویان حقوق شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمی، 
  1385-86در سال تحصیلی 

  

  جمع  دکتري  کارشناسی ارشد  کارشناسی  سال تحصیلی
  1385-86  جمع  زن  جمع  زن  جمع  زن

22939  53797  845  3019  30  215  
57031  

  

ـام نـور                     مرکـز و دانـشکده   44در حال حاضر مراکز آموزش عالی رشته حقوق، به غیر از دانـشگاه آزاد و دانـشگاه پی
  .ولی آمار دقیقی از تعداد مراکز آموزشی دانشگاه آزاد و پیام نور که رشته حقوق دارند در دست نیست. است

  
  زش عالی  تعداد اعضاي هیات علمی شاغل به تدریس در مراکز آمو–ب 

 نفر به عنوان عضو هیات علمی، در دانشگاهها و مراکز آمـوزش عـالی    529در حال حاضر، تعداد     
  :به تدریس رشته حقوق اشتغال دارند، که به شرح زیر، در مراتب مختلف می باشند

   نفر       مربی 187
   نفر       استادیار 281
   نفر         دانشیار 41
   نفر         استاد18

  

   افزایش رشته ها و گرایش هاي مختلف حقوق در دوره هاي تحصیالت تکمیلی -ند چهارمب
ـته   ( یکی از اتفاقات مهمی که از بعد انقالب و به ویژه در چند ساله اخیر در نظام آموزش عـالی        از جملـه رش

  . رخ داده است، گسترش رشته ها و گرایش هاي مختلف در مقاطع تحصیالت تکمیلی است) حقوق
ا افزایش تعداد زیاد دانش آموختگان مقطع کارشناسی، از یک سو و سیاست عدم اعزام دانشجو         ب

براي تحصیالت تکمیلی به خارج از کشور، از سوي دیگر، سیاست آموزش عالی در کشور مـا بـه        
  . سمت گسترش رشته ها و گرایش هاي تحصیالت تکمیلی پیش رفته است

، تنها دانشگاه تهران، تربیت مدرس، شهید بهشتی،    70 دهه   در رشته حقوق، در حالیکه در اوایل      
داراي مقطـع  ) کـه کارشناسـی ارشـد پیوسـته مـی گرفـت      (شیراز و دانشگاه نوپاي امـام صـادق    

کارشناسی ارشد بودند و تنهـا دانـشگاه تهـران، شـهید بهـشتی و تربیـت مـدرس داراي مقطـع           
ما به مـرور دانـشگاههاي دیگـر نیـز     بودند، ا) آنهم فقط در رشته حقوق خصوصی و جزا     (دکتري  

در حال حاضر هم تعـداد دانـشگاههایی        . مقطع کارشناسی ارشد و حتی دکتري تاسیس نمودند       
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که کارشناسی ارشد در رشته هاي حقوق تاسیس نموده اند، زیاد شده اند، همچنین  بـه تعـداد             
   .رشته ها و گرایش هاي حقوق در آن مقاطع افزوده شده است

   حقـوق جـزا و جـرم شناسـی؛     -2حقـوق خـصوصی؛     -1هـاي     پیش فقط در رشته   تا چند سال    
 کارشناسی ارشد وجود داشت و تنهـا در رشـته حقـوق    ؛ حقوق بین الملل -4 حقوق عمومی؛    -3

خصوصی و جزا،  دانشجوي دکتري پذیرش می شد، اما در حال حاضر عالوه بر اینکـه در چهـار            
ست، در مقطع کارشناسی ارشد، رشته هاي زیر بـه      رشته مذکور دوره دکتري نیز تاسیس شده ا       

  :رشته هاي قبلی حقوق افزوده شده است
  ،  حقـوق تجـارت بـین الملـل    -4،  حقوق اقتـصادي -3،  حقوق مالکیت فکري -2حقوق بشر،       -1
به ویژه در دو سال اخیر، پذیرش  . حقوق انرژي  -7 و    حقوق خانواده  -6قوق محیط زیست و     ح -5

طع کارشناسـی ارشـد و دکتـري افـزایش چـشم گیـري داشـته اسـت و          دانشجوي حقوق در مق   
  .سیاست وزارت علوم به سمت گسترش بیشتر دوره هاي تحصیالت تکمیلی است

بـا احتـساب رشـته فقـه و     ( تعداد کل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حقوق      ،به عنوان مثال  
  وم، در سـال تحـصیلی       در مراکز آموزش عـالی تحـت نظـارت  وزارت علـ             )مبانی حقوق اسالمی  

  .  نفر در مقطع دکتري بوده است129 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 1275، 1375 -76
  . نفر افزایش یافته است208 نفر و دکتري 1342، این تعداد در کارشناسی ارشد به 80-81در سال تحصیلی 

اســی ، تعــداد دانــشجویان شــاغل بــه تحــصیل درمقطــع کارشن85-86امــا در ســال تحــصیلی 
   . بوده است436 و در مقطع دکتري 3327ارشد

اگر آمار دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمی و پیام نور نیز به آنها افزوده شـود،   
  . نفر651 مقطع دکتري ؛ نفر6346 مقطع کارشناسی ارشد :آمار کل آنها عبارتست از

 تـا سـال   80-81ی در رشته حقوق از سال      مالحظه می شود که افزایش دانشجویان تحصیالت تکمیل       
البتـه  .  برابر شـده اسـت  6یعنی  حدود . درصد است600 در کارشناسی ارشد و دکتري تقریباً      86-85

  . تاکنون بیشتر بوده است ولی آمار دقیق آن در دست نیست86این افزایش از سال 
  

 آموزش عالی وزارت جدول تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري رشته حقوق در مراکز
  در سال هاي تحصیلی مختلف) به غیراز دانشگاه آزاد و پیام نور(علوم 

  

 سال تحصیلی  دکتراي تخصصی  کارشناسی ارشد
  جمع  زن  جمع  زن

  جمع

71-1370  31  670  0  47  717  
76-1375  146  1275  7  129  1404  
81-1380  158  1342  14  208  1550  
86-1385  963  2805  63  411  3216  
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کلیه رشته هاي حقـوق قـضایی و فقـه و مبـانی      (تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته حقوق         
 در کلیه مراکـز آمـوزش   )کارشناسی ارشد و دکتري(در دوره هاي تحصیالت تکمیلی  ) حقوق اسالمی 

  1385-86 در سال تحصیلی )دولتی، غیرانتفاعی، پیام نور و دانشگاه آزاد اسالمی(عالی 
  

 یلیسال تحص  دکتري  کارشناسی ارشد
  جمع  زن  جمع  زن

  جمع

86-1385  2004  6346  96  651  6997  
  

 به بعد نیز تهیه شود، مشخص می شود کـه، تعـداد دانـشجویان             86-87اگر آمار سال تحصیلی     
دوره هاي تحصیالت تکمیلی حقوق  باز هم افزایش یافته است و چنانکه گفته شـد در راسـتاي             

 هـر سـال درصـدي بـه     ،ائر بر افزایش تعداددانشجویان تحصیالت تکمیلیسیاست وزارت علوم د 
  .تعداد این دانشجویان افزوده می شود

  
   نقد و ارزیابی نظام حاکم برآموزش و پژوهش حقوق در ایران و لزوم تحول آن –مبحث دوم 
   نظام قدیم آموزش عالی ،طرح بحث

 سال پیش بـه هنگـام   70 که در حدود   نظام آموزش حقوق در ایران میراث اقتباس ناقصی است        
   . از نظام هاي آموزش عالی غرب صورت گرفته است،تاسیس دانشکده حقوق دانشگاه تهران

 نظـامی کـه   . نظام آموزش عالی به سبک نظام سنتی حوزه علمیه صورت می گرفت           ،تا آن زمان  
  . در زمان خود آثارمطلوبی داشته و چهره هاي برجسته اي را تربیت کرده بود

با تاسیس دانشگاه تهران، به یک باره نظام حوزه به کنار نهاده شد و نظام آموزشـی جدیـد شـبیه  بـه        
حـاکم گردیـد، در حالیکـه نظـام آموزشـی      ) به ویژه فرانسه و آمریکا(نظام  آموزشی کشورهاي  غربی  

ز نظـام آموزشـی   بعد از سالها که از آن زمان می گذرد هنـو          . حوزه داراي مزایاي قابل مالحظه اي بود      
حقوق به همان سبک سابق است و هیچ تغییر اساسی نکرده است و اگر تغییري هـم صـورت گرفتـه                 

مثل جایگزین شدن امتحان تستی به جاي امتحـان تـشریحی بـراي       (است در جهت منفی بوده است       
 بارهـا در  ، این درحالی است که)امتحانات پایان ترم بعضی از درسها و آزمون ورودي  کارشناسی ارشد     

مصاحبه ها، مقاالت و سخنرانی ها، بر ناقص بودن نظام آموزشی و لزوم تغییر آن تاکید شـده اسـت و              
 ولی درعمل اقـدامی صـورت       ؛بارها اذعان شده که خروجی نظام آموزشی با اهداف آن سازگاري ندارد           

بیـشتر مراکـز   سیاست وزارت علوم، تحقیقات وفناوري برگسترش و توسعه کمی هرچـه      . نگرفته است 
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بر این مشکل  بیشتر دامن زده و موجب شده کـه      1آموزش عالی و افزایش بی رویه تعداد دانشجویان،         
  .به کیفیت آموزش و پژوهش کمتر توجه شود و کمیت جاي کیفیت را بگیرد

نظام آموزشی هر رشته با توجه به اهدافی که از آموزش آن رشته مورد نظر است، برنامه ریزي و         
در مورد آموزش حقوق نیز با توجه به هدفی که از تدریس و تحصیل این رشـته      . ی شود معین م 

البته پاره اي اهـداف عـام وجـود دارد کـه       . مورد نظر است باید نظام آموزش حقوق تعریف شود        
 است ولی اهداف خاصی هم ازآموزش هر رشـته دانـشگاهی در    )به طور کلی  (هدف آموزش عالی  

  . گرددنظر است که باید رعایت 
گاهی هـدف از آمـوزش   . به عالوه باید بین آموزش علمی حقوق و آموزش عملی آن تفکیک قائل شد             

تربیت نیروي کار الزم براي تصدي مشاغل مختلف قضایی و حقـوقی اسـت ولـی گـاه، هـدف،تربیت                     
  . در حال حاضر این تفکیک وجود ندارد. محقق و پژوهشگر حقوق و نظریه پرداز حقوقی است

نحـوه پـذیرش   .  مبحث برآنیم که نظام آموزش حقوق را از جنبه هاي مختلف آن بررسی کنیم         در این 
دانشجو، منابع و کتب درسی، روش و شیوه تدریس حقوق ومـوارد دیگـر، کـه بـه نـوعی در آمـوزش                

  .حقوق موثرند، اموري هستند که در این مبحث بررسی می شوند
  

   شیوه پذیرش دانشجو -بند یکم
انشجو در رشته حقـوق را در مقـاطع مختلـف کارشناسـی، کارشناسـی ارشـد و                شیوه پذیرش د  

  .دکتري به طور جداگانه بررسی می کنیم
  

    نحوه پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی-الف
در حال حاضر براي انتخاب دانشجو در رشته حقوق از میان دانش آموزانی که دوره متوسـطه در   

ه هـاي دیگـر را بـه پایـان رسـانده انـد، و از طریـق کنکـور         رشته ادبیات و علوم انسانی یا رشـت     
  . افرادي انتخاب  می شوند،سراسري

براین اساس دانش آموزي که در کنکور شرکت می کند ممکن است در رشته حقوق قبول شـود      
و ممکن است در رشته هاي دیگر دانشگاهی مثل ادبیات، جامعه شناسی، حـسابداري، مـدیریت         

معلومات و مقدماتی که براي تحصیل در رشته حقـوق الزم اسـت، غیـر از آن            در حالیکه   . وغیره
 آنچه دانش آمـوز در  .چیزي است که براي رشته مدیریت یا ادبیات فارسی یا عربی ضرورت دارد       

چهارسال دبیرستان فرا می گیرد براي آمادگی او جهت تحصیل در رشته حقوق، کـافی نیـست،           

                                                
 موظـف شـده از طـرق مختلـف     1380 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعی مصوب        50 مطابق ماده    .1

 .تالش نماید,نسبت به افزایش تعداد مرکز آموزش عالی به منظور دسترسی هرچه بیشتر افراد به آموزش عالی 
  



   29  گیري آینده المی، با جهتوضعیت علم حقوق در ایران بعد از پیروزي انقالب اس 

به عنوان مثال براي موفقیـت در رشـته حقـوق، دانـشجو     . رندزیرا آن موضوعات جنبه عمومی دا  
باید با منطق و قواعد استدالل آشنایی کامل داشته باشد، تابتوانـد اسـتدالل صـحیح از فاسـد و               
مغالطه و سفسطه را تشخیص دهد، در حالیکه دانش آموزي که وارد رشته حقوق شده است بـه           

 رشته ادبیات فارسی یا ادبیات عـرب؛ بـه عـالوه    همان میزان از منطق آگاهی دارد که دانشجوي      
 آشنایی کامل با زبان عربـی و صـرف و نحـو و نیـز     ،براي استفاده از منابع فقهی و منابع خارجی      

 در حالیکه دانش آموزي که به دانشکده حقوق وارد مـی شـود بـیش از    .زبان خارجی  الزم است   
  . شود با این زبان ها آشنا یی ندارددانش آموزي که وارد رشته هاي دیگر علوم انسانی می

و (ایـن علـوم مقـدماتی    ،جالب اینجاست که دانشجوي رشته حقوق، پس از ورود به دانشکده هم 
را اصالً فرا نمی گیرد و یا به طـور کامـل بـه وي آمـوزش داده          ) به اصصالح امروزي پیش نیازها    

واحدي به نام منطـق   ) تیاريحتی در میان دروس اخ    (به عنوان مثال در رشته حقوق       . نمی شود 
دانشجوي حقوق به همان میزان زبـان عربـی و انگلیـسی مـی     . یا آموزش زبان عربی وجود ندارد 

  . خواند که دانشجویان سایر رشته ها می خوانند
در نحوه گزینش دانشجو نیز تکیه بر همان مطالب حفظی و امتحان قوه حافظه شخص است، نه            

بعداً (ط و استدالل فرد؛ در حالیکه آنچه براي دانشجوي رشته حقوق و تکیه بر ارزیابی قوه استنبا
براي یک کارشناس حقوق یا حقوقدان، مهم و اساسی است، قـدرت    ) که فارغ التحصیل می شود    

  .کنند  یاد می» استنباط«استدالل وتوان تطبیق امورجزیی بر قواعد کلی است که از آن به قوه 
  

  نشجو روش پیشنهادي براي پذیرش دا
با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می رسد براي اصالح نظام پذیرش دانـشجو در رشـته حقـوق              

   :ازدو راه حل می توان استفاده کرد
 یک راه حل اینست که روش متمرکز انتخاب و گزینش دانشجو اصالح شود و براي گـزینش              -1

بـل از انقـالب، هـر دانـشکده     چنانکه ق. دانشجو براي رشته حقوق، آزمون اختصاصی برگزار شود  
  . براي خودش آزمون اختصاصی برگزار می کرد و اکنون در مقطع دکتري، چنین است

البته نظام متمرکز و عدم متمرکز گزینش، خود داراي محسنات و احیاناً معایبی است،  که بایـد             
 مطلـوب  مورد بررسی کارشناسی قرارگیرد ولی به هر حال آنچه در حال حاضر وجود دارد روش           

 ولـی  ،در حال حاضر امتحان دکتراي حقوق به صورت نیمـه متمرکـز برگـزار مـی شـود               . نیست
 سایت وزارت علوم به سمت تمرکز آن است و در آینده تمام امتحانات به صورت متمرکز          "ظاهرا

  .برگزار می شود
ز رتبـه   راه حل دیگر اینست که همانند رشته هاي موسوم به نیمه متمرکز کـه بعـد از احـرا               -2

باتوجـه  . علمی، از دانشجو مصاحبه به عمل می آید براي این رشته ها نیز مصاحبه به عمل آیـد               
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 معین به میزان دو برابر ظرفیت، به کثرت  متقاضیان، شاید راه حل این باشد که بر طبق ضوابط         
ه  البته چنین روشی در عمل بـا مـشکالتی مواجـ   .دانش آموز انتخاب و به مصاحبه دعوت گردند      

بعـد از کنکـور   (است، و براین اساس به نظر می رسد راه حل بهتر، برگزاري آزمـون اختـصاصی                
عالوه بر کنکور   ( بدین معنا که براي متقاضیان هر رشته خاص، آزمون اختصاصی            . باشد )عمومی
از منابع خاصی که براي آن معرفی شده است برگزار گردد و دانش آمـوز وادار شـودکه               ) عمومی

  .و منابع مقدماتی رشته حقوق را مطالعه و امتحان دهداطالعات 
  

  پذیرش دانشجو براي مقطع کارشناسی ارشد–ب 
صرفنظر از ضرورت و مفید بودن وجود این مقطع از تحصیل که در خور بحـث و بررسـی اسـت،     

 در حالیکه تا چند .در حال حاضر نحوه گزینش و انتخاب دانشجو براي این مقطع مناسب نیست       
قبل گزینش دانشجو از طریق آزمون تشریحی صورت می گرفت، از چندین سـال قبـل بـه         دهه  

   .بهانه افزایش تعداد داوطلبان، آزمون تشریحی جاي خود را به امتحان تستی داده است
در حالیکه ویژگی خاص و طبع مسایل و قضایاي حقوقی به گونه ایست که نمی توان آنها را در قالـب             

الً، قضایاي حقوقی همیشه یک جواب نـدارد و ماننـد قـضایاي ریاضـی نیـست کـه             زیرا او  .تست آورد 
  پاسخ آن یکی باشد، بلکه به تناسب زمان و مکان و مالحظات اخالقی و انصاف قابل تغییر است؛ 

ثانیاً، هـدف از آزمـون حقـوقی، سـنجش قـوه تجزیـه و تحلیـل و قـدرت اسـتدالل و اسـتنباط            
و ایـن امـر جـز بـا طـرح مـسایل حقـوقی و پاسـخ           )  فظه او نه قدرت حا  (دانشجوي حقوق است  

  . تشریحی داوطلب، قابل سنجش نیست
بنابراین جز از طریق سوال و جواب تشریحی نمی تـوان میـزان توانـایی و صـالحیت فـرد را در                   

  . تجزیه و تحلیل مسایل و قضایاي حقوقی آزمود
   پذیرش دانشجو براي مقطع دکتري –ج 

 ؛براي مقطع دکتري، به نسبت مقاطع دیگر از ایراد کمتري برخوردار است       نحوه گزینش دانشجو    
چون اوالً هنوز آزمون بـه صـورت تـشریحی برگـزار مـی شـود؛ ثانیـاً، ایـن آزمـون بـه صـورت                       

  . غیرمتمرکز بوده و هر دانشکده براي خود جداگانه برگزار می کند
آن وجود دارد اینست که به میـزان  اما ایرادي که بر گزینش دانشجو در این مقطع و تحصیل در      

 چـه ضـرورتی دارد   .بیش از حد دانشجو گزینش می شود و بعد هم به حال خود رها می شـوند           
که ما بیش از حد دانشجوي دکتري بگیریم و میلیون ها تومان هزینـه او بکنـیم، بعـد هـم او را           

انشجو در مقطـع دکتـري    مطابق اطالعات موجود در وزارت علوم، سرانه هزینه یک د    .رها نمائیم 
  .میلیون تومان است70 تا 60در رشته اي همانند رشته حقوق 



   31  گیري آینده المی، با جهتوضعیت علم حقوق در ایران بعد از پیروزي انقالب اس 

تعداد زیاد دانشجو در این مقطع موجب مـی شـود کـه ارتبـاط نزدیـک بـین اسـتاد و دانـشجو               
زیـرا محـور اصـلی آمـوزش در مقطـع دکتـري       . برقرار نشود و از کیفیت آمـوزش کاسـته شـود          

جو زیـر نظـر اسـتاد بـه پـژوهش و تحقیـق مـی پـردازد و           برتحقیق و پژوهش است، یعنی دانش     
. هدف اینست که یک محقق، نظریه پرداز و به معناي خاص حقوقدانان سطح بـاال تربیـت شـود          

تحصیل در مقطع دکتري با مقاطع پایین تر تفاوت دارد، اگر در مقـاطع پـایین تـر هنـوز، روش       
یکـه، آمـوختن دانـشجو منحـصر بـه      به گونه ا» برتري تعلیمات درسی یا روش خطابی «تدریس  

  .آموزه هاي استاد باشد، رواج دارد، در مقطع دکتري فراگیري و آموختن دو جانبه است
نکته دیگر که از آفت هاي آموزش در این مقطع است، اینست که بـه دلیـل عـدم تـامین مـالی             

اد زنـدگی از  دانشجویان این مقطع، از یک سو و باالرفتن سن دانشجو و تاهل وي، و مخـارج زیـ        
سوي دیگر، اکثر دانشجویانی که به این مقطع می رسند، دانـشجوي تمـام وقـت نیـستند و بـه                  
کار در خارج مشغول می شوند و به درس به دید امر فرعی می نگرند و کمتر دانـشجویی اسـت               

» محقـق آزاد « و بـه اصـطالح   که در این مقطع به طور تمام وقت بـه درس و پـژوهش بپـردازد           
در گذشـته بارهـا اسـاتید پیـشنهاد     . ین امر موجب افت پژوهش و تولید علم شـده اسـت    ا. باشد
کردند که پذیرش در مقطع دکتري استاد محور گردد و هماننـد حـوزه افـرادي بـا گـزینش                    می

استاد براي تحصیل در این مقطع انتخاب شـده، و اعطـاي مـدرك و فراغـت از تحـصیل نیـز بـا           
دانشجو به مرحله اي رسـیده اسـت کـه بتـوان او      ن که تشخیص داد، او هر زما  . تایید استاد باشد  

البته الزمـه ایـن روش اینـست    . را مجتهد در آن رشته دانست، به وي مدرك دکتري اعطا گردد      
اما با توجه به سیاسـتی کـه وزارت علـوم    . که دانشجو به لحاظ مالی و هزینه معاش تامین گردد    

ر بعیـد اسـت در حـال ضـمن افـزایش بـیش از حـد          در پیش گرفته است تحقق این امـر بـسیا         
دانشجو در مقاطع دکتري این زمزمه به گوش می رسد که امتحان دکتـري و گـزینش دانـشجو          
در آن مقطع نیز متمرکز می شود، امري است کـه آفـت جـدي بـراي تحـصیل در ایـن مقطـع                        

 اسـت کـه از جملـه    است و باید از آن جلوگیري شود البته گزینش غیر متمرکز نیز داراي آفاتی          
اتخاذ رویه اي مختلف در هـر دانـشگاه اسـت ولـی بایـد ایـن ایـرادات برطـرف شـود و تمرکـز                      

  .گزینش تنها چاره نیست
  

   موضوعات و منابع درسی -بند دوم
منابع و کتب درسی در رشته هاي دانشگاهی از دو جنبه قابل بررسی است؛ نخـست اینکـه چـه         

در ایـن بنـد بـه    . ریس می شود؛ دوم اینکه منبع آن چیست     تد )صرفنظر از منبع آن   (موضوعات  
نقد و تحلیـل موضـوعات و منـابع درسـی در رشـته      . اختصار این دو موضوع را بررسی می کنیم     
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حقوق و در مقاطع مختلف نیاز به یک تحقیق خاص دارد اما در اینجا به مناسبت موضـوع و بـه               
  .اجمال به آن می پردازیم

  
   موضوعات درسی –الف 

که اکنون در قالب واحد درسی از (موضوعات درسی و عناوینی که به عنوان دروس رشته حقوق           
  .  به هیچ وجه متناسب با اهداف آموزش حقوق نیست)آن یاد می شود

 سـال پـیش   70در حال حاضر موضوعات درسی رشته حقوق عمدتاً همان هـایی اسـت کـه در             
از انقالب صورت گرفته، تغییر اساسـی نکـرده       تعیین شده است و به جز تغییرات جزیی که بعد           

نوعاً بعد از انقالب، از موضوعات قبلی کاسته شده است و در عوض دروس عمومی کـه در                  . است
   .همه رشته ها وجود دارد، به آن اضافه شده است

 واحد اجبـاري و  126 واحد بوده است که    140قبل از انقالب دروس مقطع کارشناسی حقوق قضایی،         
  .  واحد دروس اختیاري انتخاب شوند57 واحد نیز اختیاري بوده که می بایست از بین 14حدود 

  : دروس این مقطع به چند موضوع قابل تقسیم بودند
 ؛ منظور دروسی بودند که جنبه مقدماتی و کلی براي رشـته حقـوق داشـتند         ؛ دروس عمومی  -1

اسی عمومی و مقدمه علـم حقـوق و       ادبیات فارسی، مبانی علم اقتصاد، جامعه شن       :دروسی مانند 
  .زبان خارجه و ورزش در این قسمت قرار می گرفتند

 دروسی همانند، حقوق مدنی، تجارت، فقه و اصول، حقوق تطبیقـی         ؛ دروس حقوق خصوصی   -2
  .و آئین دادرسی مدنی جزء این دروس بودند

ادرسـی   دروسی ماننـد، حقـوق جـزاي عمـومی و اختـصاصی، آئـین د               ؛ دروس حقوق جزایی   -3
 . کیفري جزء این دروس بودند

 دروسی مانند حقـوق اساسـی، حقـوق اداري و حقـوق کـار و حقـوق               ؛ دروس حقوق عمومی   -4
  .الملل عمومی جزء این دروس بودند بین

بعد از انقالب در نتیجه اصالحات مختلف، در نهایت دروس مقطع کارشناسی حقوق قـضایی بـه           
 واحد دروس عمومی هستند کـه اختـصاص   20تعداد واحد، از این .  واحد تقلیل یافته است    135

شـوند و   به رشته حقوق ندارند و در تمام رشته هاي دانشگاهی در مقطع کارشناسی تدریس می             
  . بقیه دروس پایه و تخصصی هستند

 واحد اختیاري می باشـند کـه       6 و تعداد     واحد اجباري  129احد درسی، تعداد     و 135از مجموع   
  . احد اختیاري انتخاب شوند و27باید از بین 

، از ) واحـد اسـت  20که در تمام رشته ها تدریس می شود و تعداد آن         (اگر واحدهاي عمومی را     
شـود،   واحدهاي تخصصی کم نمائیم، تعداد واحدهاي تخصصی که در رشته حقوق تـدریس مـی       
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ام قـدیم   واحد خواهد بود، که با احتساب دروس زبان فارسی  و خارجی و ورزش که در نظ            115
 واحد به مجموع دروس 8آموزش حقوق نیز جزء دروس عمومی تدریس می شدند و اضافه کردن 

 واحد در رشـته حقـوق بـه عنـوان دروس عمـومی            123اختصاصی رشته حقوق، در حال حاضر       
بدون .  واحد کمتر است17 واحد نظام قدیم، حدود     140واختصاصی وجود دارند که در قیاس با        

  1.یابی دروس عمومی و ضرورت وعدم ضرورت آن باشیماینکه درصدد ارز
  .اي کاهش دروس اختصاصی تمام گرددنباید افزایش دروس عمومی به به

که بالغ بر صدها مواد قانونی (به عنوان مثال در حالیکه در نظام قدیم، درس مهمی همانند حقوق ثبت 
 واحد درسی و 3در ) شد می... تجاري، ودر زمینه هاي مختلف ثبتی، اعم از ثبت اسناد و امالك، عالئم    

به صورت اجباري ارائه می گردید، این درس بعد از انقالب به یک واحد آنهم اختیاري تنزل یافته است   
  .  واحد تقلیل یافته است7 واحد درسی قبل از انقالب به 10و درس حقوق تجارت از 

نه و افزایش واحد ارائه می شوند؛ البته به حق بعد از انقالب برخی از دروس با عنوان جداگا      
درس حقوق مسئولیت مدنی که از دروس مهم و اساسی اسـت، قبـل از انقـالب بـا عنـوان                   

و مجموعاً در چهار واحـد ارائـه مـی شـده     )  است3که اکنون حقوق مدنی     (» تعهدات«کلی
ولی اکنون درس تعهدات بـه دو بخـش قـراردادي و غیـر قـراردادي تقـسیم شـده و                . است
در دو واحد به طور ) مسئولیت مدنی( واحد و تعهدات غیرقراردادي     3ات قراردادي در    تعهد

  . جداگانه ارائه می گردد
 بـا عنایـت بـه هـدف     مع الوصف نواقصی وجود دارد که باید براي رفع آن چاره اندیـشی شـود و     

  .موضوعات درسی انتخاب گرددآموزش، 
  

  روسلزوم تغییر در موضوعات درسی و افزایش برخی د
درخصوص انتخاب موضوعات درسی رشته حقوق، با توجه به طبع علم حقـوق و ویژگـی خـاص          

 چـون هـدف از آمـوزش حقـوق،        .آن باید موضوعات درسی پایه اي به دروس آن، افـزوده شـود            
تقویت و پرورش قوه استنباط و استدالل دانشجو است تا بتواند احکام جزیی را از روي اصـول و                  

به نظر می رسد که برخی از موضوعات زیر بـه عنـوان دروس   . ستنباط نمایدقواعد کلی حقوقی ا   
  .پایه و برخی نیز به عنوان دروس اختصاصی باید تدریس شود

                                                
ي و انسانی تفکر اسالمی در محیط دانشگاهها امر ضروري است و  لزوم افزایش سطح معنویت و انگیزه هاي معنو.1

 آن همین دروس عمومی است که باید با استفاده از اساتید مجرب و عالم و فاضل این امر  هايقطعاً یکی از راه حل
امروزه وضعیت فکري و ذهنی دانشجویان دانشگاهها ، یکی از موضوعات مهم است که ذهن بسیاري از      .محقق شود 

در بیشتر موارد دانشجویی که وارد دانشگاه می شـود ، نـه تنهـا بـر           . اندیشمندان ما رابه خود مشغول کرده است        
  .سطح معنویت و ایمان او افزوده نمی شود ، بلکه در اکثر موارد کاسته می شود و این نگران کننده است 



 
  1389ستان زمو پاییز ، 2، شماره 1 دوره  ق تطبیقی،مجله حقو  34

  
   دروس پایه -اول

 با توجه به اینکه حداقل بخـشی از علـم حقـوق بـه تفـسیر مـواد قـانونی بـر         ؛ ادبیات فارسی  -1
ادبیات فارسـی و صـنایع ادبـی بـه      باید با قواعد ر مقطع کارشناسی، دانشجوي حقوقگردد د   می
   . واحد فارسی عمومی برآورده نمی شود3رکامل آشنا شود، این هدف با تدریس طو
 با عنایت به اینکه منبع اصلی حقـوق مـا فقـه اسـالمی اسـت و       ؛ تدریس زبان و ادبیات عرب     -2

 بر حقوق ایران را بـه دسـت   بدون اطالع و مطالعه متون فقه نمی توان قواعد و اصول کلی حاکم    
آورد، از سوي دیگر منابع فقهی عمدتاً  به زبان عربی نوشته شده است، به منظور ایجـاد توانـایی      

بدین منظور شـاید  . استفاده از این متون باید معلومات دانشجو در زمینه زبان عربی تقویت شود           
 . تدریس چند واحد صرف و نحو ولغت عربی مفید باشد

 منطق یکی از دروس دیگري است که جاي آن در دروس رشته حقوق خـالی   ؛نطق تدریس م  -3
 یک حقوقدان و یک کارشناس حقوق موفق کسی است که با منطق و روش استدالل آگـاه   .است

 بنـابراین بـراي   .باشد و بتواند خوب استدالل نموده و احکام را از روي اصول کلی استنباط نماید        
ط دانشجوي حقوق و جلوگیري از خطاي وي در استنتاج، تـدریس        تقویت قوه استدالل و استنبا    

 . منطق ضروري است
 تدریس زبان خارجی؛ یکی از دروسی که در رشته حقوق باید به طور مفصل تـدریس شـود، زبـان      -4

بـه ویـژه   (خارجی است، به ویژه اینکه برخی از قواعد و قوانین ما از متـون قـانونی کـشورهاي خـارج                
صرفنظر از آن، آگاهی از نظام هاي حقوقی دنیا و قواعد و اصول حقـوقی و           . شده است ترجمه  ) فرانسه

 .مبانی حقوق خارجی بسیار مفید است و این امر نیازمند تسلط دانشجو به زبان خارجی است
 وجـود  )به ویژه در زمینه حقوق خـصوصی (بین حقوق ایران و حقوق فرانسه    به دلیل قرابتی که     
 فرانسه تخصصی براي دانشجویان این رشـته در مقطـع کارشناسـی ارشـد و      دارد، فراگیري زبان  

  .دکتري مفید بلکه  ضروري است
در حال حاضر، تدریس زبان خارجی به طور ناقص و همانند سایر رشته ها صورت مـی گیـرد، و        
اکثر دانشجویانی که حتی به مقاطع بـاالتر راه یافتـه انـد، قـادر بـه اسـتفاده از متـون خـارجی                 

ستند، مگر معدود دانشجویانی که خود به طور ویژه و خارج از دانـشگاه بـه تکمیـل و تقویـت            نی
 به ویژه توصیه مـی شـود بـراي اسـتیالي بیـشتر دانـشجویان بـر متـون            .زبان خود پرداخته اند   

  . خارجی دروس متون تخصصی حقوقی به طور ویژه و مفصل تدریس شود
ه عنوان دروس پایه باید براي تمام دانـشجویان رشـته   اینها دروسی هستند که به نظر می رسد ب  

   .اما در مورد دروس اختصاصی نیز وضع به همین منوال است. حقوق تدریس شود
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   دروس اختصاصی –دوم 
در حالیکـه  . برخی دروس اختصاصی وجود دارد که جاي آنها در بین دروس رشته حقوق خالی اسـت             

 به عنوان مثال در مورد حقوق اراضی و منابع طبیعی هـیچ           .در جامعه و کارهاي حقوقی موردنیازاست     
در مـورد  . درسی در دانشگاهها ارائه نمی شود، در حالیکه مقررات متعددي در ایـن زمینـه جـود دارد               

. حقوق شهرداري، نیز هیچ واحدي تدریس نمی شود، در حالیکه مقررات شهرداري بـسیار زیـاد اسـت    
  .ویی و بهداشتی نیز وضع به همین منوال استدر زمینه حقوق پزشکی و مقررات دار

در مورد حقوق بیمه و حقوق ثبت به رغم نیاز مبرم جز یک واحد اختیاري در مـورد هـر کـدام،         
همچنین در زمینـه حقـوق     . درسی ارائه نمی گردد در حالیکه نیاز مبرم در این زمینه جود دارد            

سی حقوق پیش بینـی شـده کـه آن    مالکیت هاي فکري فقط یک وجه اختیاري در دوره کارشنا 
  .هم اغلب عرضه نمی شود

 نیز هیچ درسی در رشته حقوق وجود نـدارد ایـن   )اعم از مدنی و کیفري   (در مورد اجراي احکام     
 ماده تحت عنوان قانون اجراي احکام مدنی داریـم  160 بالغ بر  1354در حالیست که ما از سال       

  . مینه وجود داردوبسیاري مسائل پیچیده و مبتال به در این ز
وق ارائـه مـی گـردد، ضـروري بـه نظـر           این در حالی است که برخی از دروسی که در رشته حق           

این دروس .. .رسد به عنوان مثال دروسی مانند، مبانی علم اقتصاد، یا جامعه شناسی عمومی           نمی
سـت  اگرچه در مرحله تحصیالت تکمیلی و دوره کارشناسی ارشد و دکتري و براي کسی کـه بنا   

در رشته حقوق تحقیق نماید، مفید است ولی براي کسی که می خواهد کار عملی حقوق انجـام        
  .کنند دهد فایده چندانی ندارد واکثر دانشجویان نیز بدون عالقه در این کالسها شرکت می

  
   منابع درسی –ج 

ـ         سیاري به رغم اینکه بعد از انقالب پژوهشهاي وسیعی، در رشته حقوق صورت گرفتـه و کتـب ب
منـابع  . برنـد   رنـج مـی    گاهها از کمبود منابع درسی مناسب     تالیف شده است، ولی هنوز هم دانش      

گذشته و هنـوز  ی باشد، که گاه سالها از عمر آن        درسی چه بسا، محدود به جزوه درسی استاد م        
  . به همان حال و بدون هیچ تغییر و بازنگري تکثیر و در اختیار دانشجو قرار می گیرد

سلم است این وضعیت مطلوب نیست به طور قطع بسیاري از منابع و کتبی که در رشـته        آنچه م 
حقوق تالیف شده اند، منابع خوبی می باشـند ولـی اکثـر ایـن منـابع، کتـب درسـی نیـستند و               
بسیاري از تالیفاتی که به عنوان کتاب درسـی معرفـی وتـدریس مـی شـوند از سـطح مناسـبی              

 شاید بهتر آن باشـد کـه در رشـته هـاي          .ه تقلید و اقتباس دارند     جنب "برخوردارنیستند و احیانا  
مختلف، گروههاي خاصی تشکیل شده و زیر نظر سازمان واحد، کتب درسی را تالیف نمایند یـا                  

بـه هـر   .کتب تالیفی پس از تایید مراجع صالحیتدار علمی به عنوان کتب درسی معرفـی شـوند             
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ف و چاپ و تدریس کتب درسـی وجـود نـدارد بـه     حال وضع فعلی که هیچ گونه نظارتی بر تالی      
  .هیچ وجه مطلوب نیست

  
   روش آموزش حقوق -بند سوم

  روشهاي مختلف آموزش 
ادي وجـود  درخصوص روشهاي آموزش از دیدگاه علوم تربیتی و روانشناسی، نظریه هـا و مباحـث زیـ          

  ).1374 شریعتمداري،(ن از حوصله این مقاله خارج است دارد که بررسی و تحلیل آ
اما به طور کلی در خصوص نحوه ارائه درس و چگونگی ارتباط استاد با دانشجو و میزان دخالـت           

  . و فعالیت دانشجو در مباحث درسی ارائه شده در کالس درس، سه روش وجود دارد
نام نهاد، اینست که اسـتاد    » روش خطابی « یا   »روش استاد محوري  «یک روش که می توان آنرا       

در کالس درس به بیان درس و تقریر آن و تجزیه و تحلیـل مـسایل و مطالـب               همانند سخنران   
 در ایـن روش  . دانشجو نیز به آن گوش می دهد و سعی می کنـد آنـرا بفهمـد        ؛درس می پردازد  

نقش دانشجو در اداره کالس، نقش انفعالی اسـت  و تنهـا بـه حفـظ و فراگیـري مطالـب اسـتاد         
   .ري بسیار محدود است تاثیر این روش در فراگی.پردازد می

تـوان    این روش را می.روش دیگر، روشی است که در آن دانشجو در اداره کالس نقش فعال دارد   
 در این روش دانـشجو بـه طـرق مختلـف در مباحـث            .نامید» شاگرد محوري «یا  » روش عملی «

رح  پاسخ به سواالتی کـه اسـتاد مطـ    گاه از طریق؛کالس و نقد و تحلیل مطالب شرکت می کند     
کند، گاه از طریق ارائه سمینار در کالس و گاه از طریق حل مسایل و موضوعاتی که از سوي           می

 و گاه خود مستقیماً از طریق پرسش و پاسخ در مباحـث کـالس        ؛استاد به وي محول شده است     
  ).9،ص 1385 ، شریعتمداري،145و144، ص1351 ،سنجابی(شرکت می نماید

 بدین بیان که اسـتاد  . روش ترکیبی از روش اول و دوم استاین. روش سوم، روش ترکیبی است   
ابتدا مطالب و موضوعات درس را تقریر می کند، سپس بـه بیـان مـسایل عملـی وحـل تمـرین                 

، 1385 ،شریعتمداري(پردازد و یا از دانشجویان می خواهد که مسایل مطروحه راحل نمایند              می
  .و نیز به سواالت دانشجویان پاسخ می گوید )9ص 

دخالت و فعالیت دانشجو در کالس درس، موجب می شـود کـه بـا آمـادگی بیـشتر و مطالعـه قبلـی             
 .نمایــد در کــالس شــرکت نمایــد و ایـن امــر کمــک شــایانی بـه فراگیــري دانــشجو مــی  ،موضـوعات 

  )10، ص 1385 ،شریعتمداري(
ش جملـه آمـوز  و از (اینها روشهاي کلی است که ممکن است در آمـوزش عـالی بـه طـور کلـی              

  .بکار برده شود) حقوق
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و صرفنظر از اینکـه بـه روش اسـتاد محـوري و یـا      (اما در خصوص آموزش حقوق به طور خاص    
و نحوه تقریر مسایل حقوقی در کالس دو روش کلی وجـود دارد، کـه بـه            ) شاگرد محوري باشد  

ر نظر می رسد این دو روش در تدریس و آموزش حقوق، تابع دو نظام کلی حقوقی اسـت، کـه د     
حقـوق  (ال  زمینه تاسیس و ایجاد قواعد و اصول حقوقی وجود دارد و به حقـوق نوشـته و کـامن                   

  .  معروفند)انگلیس و امریکا
در این روش، نحوه تدریس و بیان مسایل به شـیوه ورود          . روش اول روش اصولی یا قیاسی است      

اصـل بـه    ت و از به دیگر سخن سیر از کلی بسوي جزیـی اسـ       ؛و استنباط از کلی به جزیی است      
  ).150، ص 1351 ،سنجابی (فرع

  .یعنی سیر از جزیی به سوي کلی و از فروع به اصول.روش دوم، روش استقرایی است
اینک این دو روش را به اختصار بررسی خواهیم کرد و در ادامه روش متـداول در نظـام آمـوزش      

   .حقوقی ایران را بیان می کنیم
  

   روش اصولی یا قیاسی–الف 
اصولی یا قیاسی، روشی از  استنباط احکام و بیان حکم موضوع است که به روش اسـتنتاج    روش  

بـر  در این روش تالش عمـده حقوقـدان   . قیاس منطقی و سیر از کلی به جزیی صورت می گیرد 
به تعبیر منطقـی در ایـن روش،        . روي چگونگی تطبیق امور جزیی بر قواعد کلی تعلق می گیرد          

بیان شده است و هنـر  ...  اصول کلی و قواعدي است که به صورت قانون وکبراي قیاس استنباط، 
با تـشخیص صـغري و   . حقوقدان یا قاضی اینست که صغراي قیاس را تشخیص و استنباط نماید    

تشکیل یک قیاس منطقی از نوع شکل اول، نتیجه که اسـتنباط حکـم قـضیه و موضـوع خـاص             
   .باشد، بالضروره حاصل می شود

 مقرر داشته است که شرط خالف مقتـضاي ذات عقـد    230ال، قانون مدنی در ماده      به عنوان مث  
؛ اما اینکه در چه موردي شرط، خالف مقتضاي ذات عقد است، امـر           )کبري(باطل و مبطل است     

مثالً هرگاه در ضمن عقد اجاره،ضمان مستاجر، حتی . صغروي است که قاضی باید تشخیص دهد
   ا خیر؟باشد، آیا این شرط خالف مقتضاي ذات عقد اجاره است یبدون تعدي و تفریط، شرط شده 

اگر قاضی و حقوقدانان درسیر اندیشه خود به این تشخیص و نتیجه برسد که شـرط ضـمان در                   
عقد اجاره برخالف مقتضاي ذات عقد اجاره است، صغراي قیاس محقق شده و با ترکیب کبـري،     

  . یک قیاس منطقی به شرح زیر تشکیل می گردد
؛ هر شرط خالف مقتـضاي  )صغري(شرط ضمان در عقد اجاره برخالف مقتضاي ذات عقد اجاره است       

   . پس شرط ضمان در عقد اجاره باطل و مبطل است؛)کبري(ذات عقد باطل و مبطل است 
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این روش، روش استنباط احکام و قواعد حقوق نیز هست و در اکثر کشورها  متداول است و بـه               
  .)153 ص،1351 ،سنجابی(قوق  بکار می رودعنوان روش آموزش ح

این روش در کشورهایی که داراي حقوق نوشته و قانون مدونه هـستند متـداول اسـت، زیـرا در             
کشورهایی که نظام کامن ال حاکم است،  چه بسا قانون از پیش نوشته شـده وجـود نـدارد و در        

پرونـده هـا و آراء مختلـف    واقع کبراي قیاس فراهم نیست بلکـه بـه روش اسـتقرایی و بررسـی                
  . شود باید قاعده حقوقی استنباط و اعمال،دادگاه

در موضـوعی وجـود   ،از سوي دیگر در نظام حقوق نوشته نیز گاه ممکن است حکم قانون صـریح        
 ،نداشته باشد تا کبراي قیاس استنباط قرار گیرد، بلکه قاضی یا حقوقدان باید از طریـق اسـتقراء     

  ).159، ص1377 ،کاتوزیان(. ایدحکم کلی را استنباط نم
  

   روش قضیه اي یا استقرایی –ب 
منظور از روش قضییه اي یا استقرایی، تفحص و استقراء در قضایا و مسایل حقـوقی بـه منظـور                    

   . به دیگر سخن سیر از جزیی به کلی است؛رسیدن به اصول و قواعد حقوقی است
   .من ال است متداول استاین روش بیشتر در کشور آمریکا که داراي نظام کا

در آنجا قواعد حقوقی از قبل به صورت قانون مدون وجود ندارد، بنابراین براي بیان حکم یک مـسئله،             
قاضی باید، آراء مختلف و رویه قضایی را بررسی نماید و از آنها حکم کلـی را بـه دسـت آورده، سـپس         

ین اساس روشن اسـت کـه در نهایـت در    برا). 153، ص 1351سنجابی، (آنرا در مورد خاص بکار ببرد   
در . روش استقرایی هم قاضی با کار برد نوعی قیاس منطقی حکم مسئله خاص را استنباط مـی کنـد                  

  . واقع کار برد استقراء براي رسیدن به قاعده کلی و کبراي قیاس استنباط است
در ایـن روش  . گیردروش استقرایی به عنوان روش تدریس نیز، در آمریکا مورد استفاده قرار می      

 مطالعـه کننـد وضـمن    "استاد از دانشجویان می خواهد که آراء مربوط به یـک موضـوع را قـبال       
 مشارکت دانشجویان مورد تدریس، قضایاي مطروحه و پرونده هاي مختلف و احکام دادگاهها را با

هد که آنها را خوا تجزیه و تحلیل قرار می دهد و با طرح موارد مشابه از دانشجویان می             بررسی و   
  .نماید  در این روش دانشجو نقش فعال در کالس ایفا می.در نمایدبررسی کرده، راي مستدل صا

  
   روش آموزش حقوق در ایران -ج

 بدین معنا که اسـتاد  .روش استاد محوري است"روش آموزش حقوق در ایران از یک سو، معموال    
دهنـد    و دانشجویان به آن گوش میبه عنوان سخنران و متکلم وحده در کالس صحبت می کند   

و احیاناً گاهی سوال و جواب هم مطرح می شود؛ ولی به معناي دقیق کلمـه دانـشجویان نقـش                
 به بیان موضـوعات نظـري   " استاد صرفا،از سوي دیگر. فعالی در کالسهاي درس ایفاء نمی کنند  
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نهـا در کالسـهاي مقـاطع    متاسفانه این شـیوه نـه ت  . می پردازد و مسائل عملی را بیان نمی کند     
  . کارشناسی، بلکه اغلب در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري هم حاکم است
چون هـدف اصـلی   . این روش به هیچ وجه متناسب با رشته حقوق و طبع مسایل حقوقی نیست   

از آموزش حقوق ایجاد قوه استنباط و استدالل در دانشجو است تا بعـدها بـه عنـوان قاضـی یـا                
در (احکام موارد جزیی را از اصول کلی اسـتنباط نمایـد و یـا بـه عنـوان حقوقـدان          وکیل بتواند   
بتواند عالوه بر موارد فوق با تکیه بر مبانی و اصول حقوقی قواعد حقوقی را کشف              ) مراحل باالتر 

  . و یا تاسیس نماید
 طـور  این هدف اقتضاء می کند که دانشجوي حقوق، عمالً نیز در این زمینـه فعـال باشـد و بـه                  

 شـیوه حـل و فـصل دعـاوي و اسـتنباط      ت و مشکالت حقوقی برخورد نموده و     عملی با موضوعا  
  . احکام موضوعات را از روي اصول کلی فرا گیرد

بدین منظور شایسته است که استاد در سر کالس تنها به طرح قواعـد و اصـول کلـی حقـوقی و       
 و ضمن بیـان آنهـا، بـه طـرح مـسایل      اکتفا ننماید) و  نقد و تحلیل نظرات مختلف  (توضیح آنها   

عملی و قضایاي حقوقی بپردازد و عمالً نیز شیوه استنباط احکام و تطبیق موارد جزیی بر اصـول    
  . کلی را به دانشجو یاد دهد

 اسـتفاده  )اي قیاسـی و قـضیه  (به دیگر سخن، بهتر آنست که در نظام آموزش حقوق از روش ترکیبی            
 با طرح پرونده هـاي دادگـاهی یـا مـسایل فرضـی حقـوقی از دانـشجو              شود و بعد از بیان قواعد کلی      

). 66و72،ص 1354 ،صـانعی (خواسته شود به مسائل طرح شده پاسخ گویدوحکم آنهـا را بیـان نمایـد       
چرا که وي بعد از فراغ از تحصیل باید در یکـی از حرفـه هـا و مـشاغل حقـوقی و از جملـه قـضاوت                   

یل که قبل از انقالب چند سالی در دانشکده حقـوق دانـشگاه   کارآموزي ضمن تحص. مشغول بکار شود 
   .تهران معمول بود نیز براي آشنایی دانشجویان با مسائل عملی بسیار سودمند است

به این ترتیب روش تعلیم و تربیت حقوقی،باید با استفاده از قضایاي واقعی یا فرضی، به منظـور               
  ).66و77، ص 1354 ،صانعی(ویان صورت گیرد پرورش فکر انتقادي و قدرت استدالل در دانشج

استفاده از این روش، موجب می شود که عمالً دانشجو هم فعال شود و در واقع اسـتاد از حالـت        
به عالوه این روش موجب می شـود کـه دانـشجو وادار    . یک سخنران و متکلم وحده خارج گردد      

در حال . اي یادگیري بسیار موثر استبه مطالعه و تحقیق بیشتر گردد و از لحاظ ایجاد انگیزه بر          
و چـه بـسا خـود    . حاضر کمتر کالس درس حقوقی پیدا می شود که از این روش استفاده شـود           

همـین امـر موجـب    . اساتید هم از جنبه هاي عملی موضوع درس و آراء دادگاهها بی اطالع انـد            
کـار حقـوقی نبـوده و بـه     شده که دانشجویان حقوقی بعد از فراغ از تحصیل عمالً قادر به انجام          

همین منظور براي اشتغال در مشاغل قضا و وکالت،  باید مجدداً دوره هاي آموزشی را بگذراننـد      
صالح شود این مشکالت تا حدي رفع و اصطالحاً کارآموزي نمایند در حالیکه اگر روش تدریس ا    

  .و هزینه هاي اضافی صرفه جویی یا کم خواهد شد
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  ی بین هدف آموزش حقوق و روش آن  لزوم هماهنگ-بندچهارم

به نظر می رسد، براي حل مشکل باید بین هدفی کـه از آمـوزش حقـوق داریـم، از یـک سـو، و        
دو ) همانند سایر رشته ها(در آموزش حقوق   . روش آموزش، از سوي دیگر، هماهنگی ایجاد شود       

  :هدف عمده مدنظراست
اغل حقوقی از قبیل قـضا، وکالـت و     پرورش نیروي کارشناس و متخصص براي تصدي مش       -الف

  مشاوره حقوقی؛
 پرورش و تربیت محقق و پژوهشگر حقوق  براي انجام مطالعات حقوقی، ارائـه نظریـه و بـه                    -ب

از روش اول . نوعی، طرح قواعد حقوقی به منظور وضع یا اصالح قوانین موجود و رفع نقائص آنها        
  . تعبیر نمود»موزش علمی حقوقآ« و از دومی به »آموزش عملی حقوق«توان به  می

  

  آموزش عملی حقوق-الف
دادرس، (اگر هدف از آموزش حقوق فقط تربیت کارشناس فنـی حقـوق بـراي مـشاغل قـضایی            

در ایـن مـورد کوشـش       . باشد، روش آموزش و منابع آموزشی نیز تفاوت خواهد کـرد          ..) .وکیل و 
 تجارب عملی الزم براي تـصدي ایـن      موسسه و دانشگاه باید این باشد که به دانشجو اطالعات و          

  )100، ص 1352 ،سلجوقی (.شغل را آموزش دهد
در این فرض دانشجو باید اصول کلی حاکم بر علم حقوق را فراگیـرد و نحـوه تفـسیر قـوانین و                  

در ایـن مـورد الزم نیـست بـسیاري از        . مقررات و استنباط احکـام از روي منـابع آن را بیـاموزد            
ماننـد جامعـه شناسـی،    (آن بـراي ایجـاد قواعـد حقـوقی الزم اسـت      موضـوعات کـه آگـاهی از    

  . تدریس شود..).روانشناسی،
بـه دیگـر   . بلکه آموزش، محدود به قوانین و مقررات کشور و متوجه مسایل عملی و اجرایی است 

سخن هدف از آموزش در این مورد، پرورش منطق قیاس و قوه اسـتنباط و اسـتخراج احکـام از                    
  .)100 ص ،1352 ،سلجوقی(بیق قواعد کلی بر موارد جزیی است اصول کلی و تط

  
  آموزش علمی حقوق -ب

 در این روش، آموزش محـدود  .در این فرض هدف از آموزش حقوق، تربیت عالم و محقق حقوق است         
بلکه عـالوه  . به فراگیري شرح و تفسیر قوانین و مقررات موجود و موضوعات خاص حقوقی نمی گردد              

 کلیه علوم پایه و مقدماتی از قبیل جامعه شناسـی، روانـشناسی،  زبـان عربـی،         ،ول کلی بر مبانی و اص   
  )102 ص ،1352 ،سلجوقی(فقه وحقوق تطبیقی  باید به طور دقیق و کامل تدریس شود
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ایجاد قواعد حقوقی و شرح و      یت حقوقدان براي نظریه پردازي و       ترب،در این فرض، هدف آموزش    
طبیعـی اسـت کـه نحـوه آمـوزش و منـابع         . وري است .ن گذاري ضر  تفسیر آنست که  براي قانو     

  .درسی در این روش با روش آموزش عملی تفاوت خواهد داشت
 چنین تفکیکی دیده نمـی شـود و منـابع درسـی و روش         ،در حال حاضر در نظام آموزشی ایران      
در حالیکـه هـدف از تربیـت کارشـناس حقـوق، تـصدي       . تدریس به طور یکسان اجرا می شـود      

مشاغل عملی حقوق است اما در عمل موادي تدریس می شود که تناسب  چندانی با این هـدف        
  . ندارد و نیز روش تدریس متناسب آن نیست

اما از سوي دیگر هدف از آموزش حقوق در مقطع کارشناسی ارشد و دکتري، پـرورش محقـق و         
اسـی تفـاوت زیـادي    عالم حقوق است ولی تقریباً منابع درس و روش تـدریس بـا مقطـع کارشن       

  .و از این جهت مورد انتقاد است. ندارد
  

   دیگر نقایص نظام آموزش حقوق–بند پنجم
عالوه بر موارد مذکور در فوق، نظام آموزش عالی ایران از جهات دیگر داراي ایـراد و نقـص اسـت، کـه       

ـ      . باید براي رفع آنها چاره اي اندیشیده شود        ا نظـام آموزشـی   برخی از این مـوارد بطـور غیرمـستقیم ب
گیـر    و برخی دیگر مختص نظام آموزش حقوق  نیست، بلکه آفتی است که دامـن        ؛حقوق مرتبط است  

  .  این موارد را به طور مختصر یاد آور می شویم.کل نظام آموزش عالی کشور است
  
   اکتفا به مطالب نظري و عدم مواجهه دانشجو با مسائل عملی -1

آنهـم  (اینست که دانشجویان اغلب فقط مسایل نظـري را  ،وقییکی از آفت هاي نظام آموزش حق 
اند  افتد بیگانه و بی اطالع    فرا می گیرند و از مسایل عملی که در دادگاهها اتفاق می           ) بطور ناقص 

و همین امر موجب می شود که  در عمل کارایی الزم را نداشته باشند و از حل و فـصل مـسایل         
  .حقوقی عاجز باشند

  
   مطالب حفظی به جاي فهم مسائل استداللی روش انباشت-2

روش آموزش حقوق به گونه ایست که فقط به محفوظات دانشجویان افزوده مـی شـود و بـه مطالـب               
  .استداللی که قدرت استدالل و قوه استنباط آنها را تقویت نماید، کمتر پرداخته می شود

 
   کمبود برخی دروس و واحدهاي درسی به رغم نیاز به آنها -3

بسیاري از موضوعات درسی که مبتال به جامعـه اسـت، در دروس رشـته حقـوق وجـود نـدارد؛                      
  ... حقوق پزشکی و،دروسی همانند منطق، حقوق اراضی
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دروس اختیاري نیز محدود است و غالب آنها هم ارائه نمی گردد و عمالً این دروس محـدود بـه                 
  . چند واحد می شود

  
  مسایل روز دررشته حقوق کمبود اساتید قوي و آگاه به -4

بسیاري از اساتید حقوق از مایه علمی و تجربی کافی براي تدریس برخـوردار نیـستندو غالبـاً از             
به ویژه اشتغال بیش از حد آنها مـانع      . مسایل روز بیگانه بوده و مطالب قدیمی را بیان می کنند          

   .انجام پژوهش و ارتقاء سطح علمی آنها شده است
  
  ژوهش کافی از سوي استادانعدم  انجام پ-5

به دلیل اشتغال بیش از حد استادان که به منظور تامین هزینه زندگی، امروزه یک ضرورت شده است،   
اغلب آنـان  فرصـت کـافی بـراي انجـام پـژوهش  ندارنـد و ایـن یکـی از آفـت هـاي نظـام آمـوزش                

 منابع خارجی است و کمتـر    کپی برداري یا ترجمه از     " غالبا ،پژوهشهایی هم که انجام می شود     .ماست
  .در ان ابتکار و نوآوري وجود دارد

  
  کثرت دانشجویان به ویژه در مقاطع تحصیالت تکمیلی به نسبت استادان-6

 این امـر  .کالسهاي درس در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري شلوغ  و گاه بیش از ده نفر است              
نداشـته باشـد و آمـوزش بـه نحـو      موجب می شود که بین استاد و دانشجو ارتباط کافی وجـود            

  .مطلوب صورت نگیرد
  
   عدم ارتباط کافی بین دانشگاهها و نظام قانونگذاري و قوه قضائیه-7

ایرادي دیگر که وجود دارد اینست که بین دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی حقوق از یـک     
بنـابراین از نظـرات و   . دسو و نظام قانونگذاري و قوه قضائیه از سوي دیگر ارتبـاطی وجـود نـدار              

بـه عـالوه در مـسایل عملـی     . مشاوره اساتید حقوق در تهیه طرحها و لوایح استفاده نمـی شـود       
  از نظرات  اساتید حقوق اسـتفاده نمـی شـود و فاصـله اي نـامطلوب بـین                  "دادگستري معموال 

  . دانشگاه و دستگاه قضایی وجود دارد
  
   عدم توجه شایسته به حقوق تطبیقی -8
ت دیگري که در نظام آموزش حقوق وجود دارد، اینست که توجه شایسته به حقوق تطبیقـی             آف

در مقطـع  . ایـن درس در سـال آخـر دانـشکده آنهـم در دو واحـد ارائـه مـی گـردد              . نمی شـود  
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کارشناسی ارشد و دکتري هم حقوق تطبیقی به اندازه کافی تدریس نمی شود و بجاست که بـه       
  .ل گردداین درس توجه بیشتري مبذو

  
   عدم استفاده عملی و کاربردي از پایان نامه ها و رساله هاي دانشجویان -9

حـق  . از پایان نامه ها و رساله هاي دانشجویان تحصیالت تکمیلی استفاده شایـسته نمـی شـود                
اینست که رساله هاي برگزیده از طریق دانشگاهها منتـشر شـده و در اختیـار عالقمنـدان قـرار               

. یج آنها در دستگاه قضایی و مراجع قانونگذاري  و دیگر مراجع ذیربط استفاده شود      و از نتا  . گیرد
 رسـاله هـا و پایـان نامـه هـاي      ، ذکـر شـد  "البته باید خاطر نشان ساخت که به دالیلی که قبال         

 کپی برداري و بـا ترجمـه از منـابع دیگـر     "دانشجویی نیز از غناي الزم برخوردار نیستند و غالبا        
  . کنترل اساتید در این خصوص ناقص است،یلکثرت دانشجواست و به دل

  
   عدم توجه کافی به مسایل رفاهی و معیشتی اعضاي هیات علمی -10

 در .البته این ایراد به رشته حقوق اختصاص ندارد و کل نظام آموزش عـالی بـا آن مواجـه اسـت           
غله باشـند  یـا بـیش از    سالهاي اخیر، مشکالت مالی، اساتید را بر آن وا داشته است که چند شـ          

حد استاندارد تدریس کنند و این اشـتغال بـیش از حـد در خـارج از دانـشگاه یـا در موسـسات           
آموزشی مختلف  مانع از پرداختن به پژوهش و وظایف  آموزشـی شـده و موجـب تنـزل سـطح              

  .علمی اساتید گردیده است
  

   وضعیت پژوهش در رشته حقوق -بند ششم
 در حال حاضر تا جائیکـه   . در کشور ما در وضعیت مطلوبی قرار ندارد        پژوهش در علم حقوق نیز    

آگاهی داریم به جز تعداد کمی از اساتید حقوق که تمام وقت در خدمت پژوهش هستند و واقعاً      
کنند، دیگران به کارهاي جانبی مشغول هستند، و اگر به ظاهر مقاله و کتابی هم تـالیف           کار می 

  . ا ندارد و بیشتر در حد رونویسی و یا ترجمه از کتب خارجی استشود مایه اصلی پژوهش ر می
هاي  حتی در مورد برخی از کسانیکه به پژوهش می پردازند، امروزه اقتباس و تقلید نابجا از نظام     

حقوقی دیگران و ترجمه نظرات آنها به عنوان امتیاز تلقی شده و هرکس بیشتر از منابع خارجی           
 ص  ،1382 ،لنگـرودي ( شـود  ن امر نـشانه علـم و فـضل او شـناخته مـی             در مقاله خود بیاورد ای    

یا درج مقاله و انتشار  در مجالتی که بیگانگان آنها را معتبر تلقی و در فهرسـت هـاي              ). 71و14
خود به عنوان مجله معتبر علمی ذکر می کنند، ارزش و شرط ارتقاء عضو هیات علمی به شـمار          

مـا تمـام مبـانی و    . ا داراي میراث هزار و چندصد ساله اسـت        می آید؛ در حالیکه نظام حقوقی م      
البته این بدان معنا نیست که . قواعد و اصول حقوقی را داریم، و نباید خود را دست کم بشماریم         
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ما نباید در نظام هاي حقوقی دیگران مطالعه داشته باشیم و از آن اسـتفاده نمـائیم ولـی تقلیـد            
بـا هـر   (قی خارجی و پیوند اجباري آن به نظام کهـن حقـوق      چشم بسته از قواعد و نظرات حقو      

  . شایسته نیست) ابزار ممکن
  

   نظام آموزش حقوق در سایر کشورها -مبحث سوم 
  :  تحصیالت حقوق در ژاپن-بند یکم

انجامد و نحوه تحصیل به این صـورت اسـت    دروه لیسانس در کشور ژاپن چهار سال به طول می       
خواهنـد دوره پزشـکی یـا حقـوق یـا       یک دانشگاه اعم از کسانی که میکه بدواً همه دانشجویان    

خواننـد   دروس عمومی می)  نیم سال3(معماري و غیره را طی کنند یکجا به مدت یکسال و نیم    
شوند و به مدت  و پس از موفقیت در این دوره، هر دسته از دانشجویان وارد دانشکده مربوطه می      

سـال تحـصیلی در   . خواننـد  سهاي اختصاصی رشته خود را مـی   در) پنج نیم سال  (دو سال و نیم     
 .شود و سیستم واحـدي در آن برقـرار اسـت    ژاپن به دو نیم سال تابستانی و زمستانی تقسیم می 

  ).90، ص 1352 ،خاور(
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه توکیو از دانشکده اقتصاد مجزا است و داراي سه رشته حقـوق         

براي هر یک از این سـه رشـته،   . شدمی  و علوم سیاسی در سطح لیسانس می با خصوصی، حقوق عمو  
 و تعداد زیادي اختیاري وجـود دارد و بـراي دسـت یـافتن بـه درجـه            ،تعداد معینی از دروس اجباري    

  .)90 ص ،1352 ،خاور(. باید عالوه بر واحدهاي عمومی گذرانیده شود) B.A(لیسانس 
 طوري تنظیم شده است کـه تخـصص در آن رشـته ایجـاب       دروس اجباري و اختیاري هر رشته     

کند مثالً حقوق اساسی و حقوق مدنی براي هر سه رشته اجبـاري اسـت ولـی حقـوق اداري                می
هاي حقوق خصوصی و علـوم سیاسـی اختیـاري           براي رشته حقوق عمومی اجباري و براي رشته       

ی اجبـاري اسـت در    هم چنین آیین دادرسی مدنی و کیفري براي رشـته حقـوق خـصوص          .است
  )91، ص1352 ،خاور(. حالی که در دو رشته دیگر اختیاري است

پس  از اخذ درجه لیسانس در حقوق، ورود مستقیم به خدمات دولتی یا حرفه هـاي آزادي کـه           
مستلزم داشتن اطالعات حقوقی است، میسر نمی باشد، بلکه فـارغ التحـصیل دانـشکده حقـوق              

کـسی  . می نامند) General Bar Examination(ق گردد که آن را باید در یک امتحان عمومی موف
که در این امتحان موفق می شود می تواند به کار قضاوت در محاکم یا عـضویت در دادسـراها و          

  .یا وکالت دادگستري بپردازد
بر این اساس ژاپنی ها معتقدند که قضات محاکم و صاحب منصبان دادسرا و وکالي دادگستري بایـد                

  ).98، ص 1352خاور، (ي قابلیت مخصوص و مطمئن براي اشتغال به کارهاي حقوق باشند دارا
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   تحصیالت دانشگاهی حقوق در آلمان -بند دوم
. روش آموزش حقوق در کشور آلمان به طرز شگرفی در فرهنگ آن کشور تاثیر گذار بوده اسـت      

یل در ایـن رشـته، صـرف    طرح آموزش مقدماتی حقوق در آلمان براي تمام افراد داوطلب تحـص       
به همین دلیل، تـصویر  . نظر از نوع حرفه حقوقی که تمایل به فعالیت در آن دارند، یکسال است        

 .ترسـیم شـده اسـت    ) juristen(» حقوقدان جـامع  «یک حقوقدان در آلمان به وسیله نظریه یک         
ونـه حرفـه   بدین معنا که یک فارغ التحصیل پس از گذرانـدن آزمـون هـا بایـد بتوانـد وارد هرگ        

  ).135، ص 1382فرکمان، وگریش، (حقوقی شود
هـر کـس کـه دوره متوسـطه را پـشت سـر       . در کشور آلمان ازمون ورود به دانشگاه وجود ندارد    

جالب است بدانیم که زنان در حـین ورود  . گذاشته باشد، می تواند تقاضاي ورد به دانشگاه نماید 
که مردان ابتداء باید خدمت وظیفه عمـومی را در قـواي    ساله هستند، در حالی     19به دانشگاه معموالً    

 ).136، ص   1382فرکمان و گـریش،     (  گذرانده باشند  نظامی یا در تشکیالت و نهادهاي غیرنظامی      
داوطلبانی که تمایل دارند در رشته حقوق تحصیل کنند تقاضـاي خـود را بـه سـازمان مرکـزي         

) Zentiralstelle fur die Vergabe von studienplatze( تقسیم و سهمیه بندي  ورودي به دانشگاهها
 در دو قـرن اخیـر   .شوند  معموالً اکثر متقاضیان توسط دانشکده ها پذیرش می      .تحویل می دهند  

 400سقف ظرفیت دانشکده ها به مقدار زیادي افزایش پیدا کرده است و برخی رشته ها حـدود       
هـر داوطلـب بایـد    .)136 ص ،1382ش،فرکمـان و گـری   ( دانشجو در هر دانشکده دارند     500الی  

 را بگذراند،، ولی عمالً اکثر دانشجویان حقوق، این دوره          )سه سال و نیم   (هفت نیم سال تحصیلی   
  .  ترم تحصیلی یا بیشتر به پایان می رسانند9را حداقل در 

هر دانشکده حقوق، طبق مدل برنامه هاي آموزشی خویش عمـل مـی کنـد، امـا در واقـع ایـن                     
پیش از آنکـه یـک دانـشجوي حقـوق، بـراي         . موزشی تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند     الگوهاي آ 

هاي کتبی   آزمون مرحله نخست پذیرفته شود باید شش یا هفت گواهی را، که متشکل از آزمون              
  . و کارهاي تحقیقاتی هستند بدست آورد

 خـویش و   البته در کنار این شرایط سـخت، دانـشجویان در سـازمان دهـی و تنظـیم مطالعـات                  
انتخاب دروس و نیز تصمیم در مورد این که چه زمانی تحصیل را به پایان برسانند، آزاد هـستند   

  )137  ص،1382 فرکمان و گریش،(
تحصیالت آکادمیک حقوق در آلمان، با کسب یک مـدرك دانـشگاهی پایـان نمـی پـذیرد، بلکـه بـا                       

ین آزمـون توسـط دادگـاه تجدیـدنظر     گذراندن آزمون حقوقی دولتی مرحله نخست خاتمه می یابد؛ ا       
 سـاعته و طـی دو هفتـه    5 امتحـان کتبـی   8مربوط اجرا شده و با آزمون هاي کتبی، شامل حـداکثر       

هر دانشجویی که مجموع نمـرات وي بـه        ).137، ص   1382فرکمان و گریش،  ( گردد پیاپی، برگزار می  
 نفـره  4آزمون توسط یک هیـات   این  . حداقل نصاب الزم برسد، براي آزمون شفاهی پذیرفته می شود         
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مرکب از دو استاد دانشگاه و دو وکیل حرفه اي، برگزار می شـود و بالفاصـله پـس از پایـان پـذیرفتن       
  ).137، ص 1382فرکمان و گریش،( گردد امتحان شفاهی، نمره نهایی دانشجو اعالم می

نـد، مرحلـه دوم   معموالً دانشجویانی که آزمون مرحله اول را بـا موفقیـت پـشت سـر گذاشـته ا                 
را آغـاز  ) Riferenddienst(آموزش حقوقی خویش را، یعنـی آمـوزش آمـادگی یـا عملـی حقـوق            

 آموزش عملی را دولت اجـرا مـی کنـد و بـه همـین جهـت کـار آمـوزان، از موقعیـت                     .کنند می
  . کارمندان دولت به طور موقت، برخوردار می شوند و حقوق متوسطی نیز دریافت می کنند

مرحله آمـوزش هـاي عملـی بـه     .  ماهه است4 الی 3 شامل چندین سطح اجباري  آموزش عملی 
این منظور انجام می شود که کارآموزان با انواع مختلف حرف حقوقی آشـنا شـوند و بتواننـد در                

هاي گوناگون  سال که آموزش هاي عملی در زمینه      2بعد از   . آینده از عهده کارهاي عملی برآیند     
 در طـی ایـن     .ید آزمون حقوقی دولتی مرحله دوم را پشت سـر بگذارنـد           انجام شد، کارآموزان با   

آزمون، کارآموزان باید بتوانند احکام و قرارهـاي دادگاههـا یـا تـصمیمات دادسـتان و یـا دیگـر                    
  ).138ص  ،1382 فرکمان و گریش،( مقامات قضایی را تهیه کنند

ارآموزانی کـه ایـن مرحلـه را نیـز بـا      کـ . پس از این مرحله باید براي جلسه آزمون شفاهی آماده شوند   
اکنـون آنهـا   . موفقیت طی کنند مجاز به استفاده از عنوان حقوقدان جامع الشرایط براي خود هـستند            

در انتخاب نوع حرفه حقوقی خود آزادند و می توانند براي تحصیل کرسی قـضاوت، سـردفتري اسـناد      
  .)139، ص 1382 گریش،فرکمان و (رسمی، دادستانی یا وکالت خصوصی تالش کنند 

  
   تحصیالت دانشگاهی حقوق در آمریکا -سوم بند

در اکثر مدارس حقوق آمریکا بین تحصیالت متوسطه و تحصیالت دانشگاهی حقـوق بایـد یـک دوره           
فقـط دانـشجویانی مـی تواننـد وارد     . تعلیمات عالیه دانشگاهی اعم از علمـی یـا ادبـی گذرانـده شـود         

د که سابقه سه یا چهار سال تحصیل در یک رشته دانـشگاهی دیگـر      تحصیالت دانشگاهی حقوق شون   
  )5، ص 1385بادینی، . (شده باشند) B.S یا B.A(راداشته و واجد گواهینامه لیسانس 

در آمریکا همواره عقیده بر این بوده که وظیفه مدارس حقوق صرفاً تعلیم و تربیـت کارشناسـان       
ـ        )lawyers(حقوق است    ا سـایر موسـسات اقتـصادي، سیاسـی و اداري           ، البتـه مـدارس حقـوق ب

همکاري هاي نزدیک دارند و در بعضی از مسائل، برنامه هاي مـشترك برگـزار مـی کننـد و تـا                
  .اند حدودي از این هدف منحصر خود خارج شده

ورود به مشاغل قضایی و حقوقی مشروط به داشتن مدرك دانشگاهی نیست بلکه ممکـن اسـت             
 مطالعات حقوقی تحت نظارت کانون و یا به صورت شخـصی و آزاد  پس ازچند سال تحصیالت و    

  )88، ص 1351سنجابی، . (در امتحانات مربوط وکال شرکت کنند و وارد مشاغل مربوطه شوند
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   تعلیمات دانشگاهی حقوق در فرانسه -بند چهارم
 طبـق   بـر  .در فرانسه شرط کافی و الزم براي تحصیل در رشته حقوق همـان دیـپلم متوسـطه اسـت                  

، در فرانسه اصل اختیار و استقالل دانشگاهها اعالم شـده اسـت    1968قانون اصالح آموزش عالی سال      
هاي خود بدهنـد و بـه نظـر       اند تنوع بیشتري به برنامه     و دانشگاهها با استفاده از این اختیارات توانسته       

فرکمـان و  ( انـد  هرسد که در حال حاضر دانشگاههاي فرانـسه از آن یکنـواختی سـابق خـارج شـد        می
در فرانسه مدرك دانشگاهی براي برخـی از مـشاغل مهـم حقـوقی شـرط       ). 113 ص   ،1382 گریش،

تصدي شغل وکالت و همچنین ورود به مراتب قضایی، مخصوص و منحصر . الزم است ولی کافی نیست
شایـستگی  «ولی براي تصدي شغل وکالت بایـد گواهینامـه مخـصوص         . به لیسانسیه هاي حقوق است    

تحصیل کنند که پس از پایان یک دوره کارآموزي و امتحانـات در موسـساتی داده مـی     » APAکالت  و
. شـود  شود که وابسته به دانشگاهها است و با همکاري اساتید و قضات و وکالي دادگـستري اداره مـی           

شـدن در مـسابقه خاصـی اسـت کـه در            ورود لیسانسیه ها به خدمات قضایی هم مشروط به پذیرفته         
  )92، ص 1382فرکمان و گریش، (آید  به عمل می» سه هاي دادگستريمدر«
  

 نتیجه
  : نکات زیر را می توان یادآور شد،به عنوان نتیجه تحقیق انجام شده

 دگرگونی هاي شگرفی در نظام حقوقی ایـران پدیـد آمـد کـه       ،بعد از پیروزي انقالب اسالمی    -1
برخـی از  .  بـا مـوازین شـرعی و فقهـی بـود     بیشتر در راستاي انطباق قوانین و مقررات موضـوعه   

 وضـع شـد و برخـی نیـز اصـالح         يمقررات موضوعه منسوخ گردید و به جاي آنها قوانین جدید         
در برنامه ها و محتواي کتب و موضوعات درسی تجدید نظر شـد ولـی در مجمـوع روش        . گردید

  .تدریس، تغییر قابل مالحظه اي نیافت
بـه ویـژه   ( شـمار دانـشجویان و اسـتادان  حقـوق     ،آمـوزش عـالی  البته تعداد دانشگاهها و مراکز  

امـا ایـن افـزایش    . و کتابها و مقاالت علمی به نحو چشمگیري افـزایش یافـت   ) دانشجویان دختر 
گـاهی   اصالح قوانین و مقـررات و تحـوالت سـازمان قـضائی          .بیشتر جنبه کمی داشت نه کیفی     

ین رو قانونگذار چه بسا با تغییـر مکـرر قـوانین، در       از ا . ناشیانه و مشکل آفرین و قابل انتقاد بود       
بـا  . پی چاره جویی برآمد که خود بی ثباتی و عدم امنیت در روابط حقوقی را بـه دنبـال داشـت         

  .استو در خور ستایش صورت گرفته هاي مختلف ی در جنبههاي خوب پیشرفت اینوجود
 که این ضعفها ،ف هاي زیادي استنظام کنونی آموزش حقوق در ایران داراي آسیب ها و ضع        -2

در نحوه وتعداد پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف تحـصیلی، موضـوعات و محتـواي واحـدهاي                
درسی، منابع درسی، اساتید و روش آموزش حقوق به دانشجویان خالصه می شود، کـه تفـصیل         

  .سی شده استرآن دراین تحقیق بر
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  :ن می توان موارد زیر را پیشنهاد نمود اما براي اصالح نظام آموزشی حقوق در ایرا-3
کارشناســی، (تغییــر در نحــوه پــذیرش دانــشجو و تعــداد آنهــا در مقــاطع مختلــف تحــصیلی  -

  ) کارشناسی ارشد و دکتري
تغییر موضوعات و کتب درسی به تناسب نیازمندیهاي جامعه و هـدفی کـه از آمـوزش حقـوق           -

  .مدنظر است
باید بـین آمـوزش عملـی حقـوق بـراي      : رمبناي هدف آن روش آموزش حقوق ب    جدید نظر در  ت-

تربیت کارشناس حقوقی و آموزش علمی حقوق بـه منظـور تربیـت نظریـه پـرداز و حقوقـدان،                     
  .تفکیک قابل شویم

استفاده از منابع درسی معتبر و منطبق با برنامه، براي تدریس در تمام دانشگاهها وموسسات آموزش            -
  .عالی سراسر کشور

اتید فن به منظور تدریس در دانشگاهها و اصالح روش جذب آنها؛ در حال حاضـر مرجعـی    تربیت اس -
  .شودبه روش درست انجام نمیعلمی خاص به منظور تربیت اساتید وجود ندارد و جذب اعضاي هیات 

  .نظارت علمی بیشتر برکار اعضاي هیات علمی و کوشش در ارتقاء سطح علمی آنان-
  . اعضاي هیات علمی و دیگر کارکنان دانشگاه هاتامین زندگی اقتصادي-
محدود کردن کار و فعالیت برون دانشگاهی اعضاي هیات علمی، یا تدریس در موسسات علمی       -

  .متعدد و بیش از حد مطلوب
هـا    ترفیع و ارتقاء اعضاي هیات علمی به گونه اي که دانـشگاه ،تجدید نظر در مقررات استخدام -

  .رین و کارآمدترین نیروي انسانی برخوردار باشندبتوانند از شایسته ت
  .تجدیدنظر در نظام مدیریت دانشگاه ها و دانشکده ها وانتخابی شدن مدیریت هاي مهم دانشگاهی-
توجه بیشتر به وضعیت رفاهی دانشجویان و کمک به اشتغال آنان بعد از فـراغ از تحـصیل کـه        -

  .اکنون یکی از مشکالت کشور است
ظر در روش تدریس و کوشش براي ایجاد گفت و شنود بین استاد و دانـشجو و جلـب               تجدید ن -

  .مشارکت دانشجویان در درس ها ومطالعه تدریجی آنان
  .تشویق اعضاي هیات علمی به کارهاي پژوهشی بیشتر و تالیف کتب و مقاالت علمی بیشتر-
  .هیایجاد تسهیالت و امکانات بیشتر جهت چاپ کتب و مجالت دانشگا-
توجه بیشتر به افزایش سطح معلومات و روز آمد کردن اطالعات اعضاي هیات علمی از طریـق            -

  .المللیهاي بینها و گردهماییي آنان از فرصت هاي مطالعاتی و شرکت در کنگرهتسهیل استفاده
  .هانظارت بر کتاب هاي درسی و ارزیابی علمی آن-
  .وجه به نیازهاي کشورتجدید نظر در برنامه هاي درسی با ت-
  .ایجاد کارآموزي ضمن تحصیل با همکاري قوه قضائیه-



   49  گیري آینده المی، با جهتوضعیت علم حقوق در ایران بعد از پیروزي انقالب اس 

برنامه ریزي جهت ارتباط بیشتر اعضاي هیات علمی با قواي سه گانه کشور و اسـتفاده از آنـان       -
در تدوین قوانین و باز آموزي قضات و به طور کلی استفاده ي بیـشتر از اسـتادان حقـوق بـراي                

  . قضائیحل مشکالت حقوقی و
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