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صورت گرفته که موجب  یراندر نظام آموزش و پژوهش حقوق در ا ییراتیچند سال گذشته تغ یط
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 مقدمه
انسانی دارد و این به دلیل نقرش  های علوم  رشته ن دیگرمیاعل  حقوق جایگاه خاصی در 

هاست. اگر در جامعه نظ  و انضباط حاک  نباشرد،   آن در زندگی اجتماعی انسان ۀبرجست
وجرود   ۀشرود و نظر  و انضرباط جرز در سرای      مرج و نابسامانی ایجاد می و نظمی و هرج بی

کره  به دلیرل ارتبراط تنگراتنگی     آید. وجود نمی ون جامعه بهئمقررات حقوقی حاک  بر ش
)فرهنر،، مرذهب، عرر  و عرادت،      ن قواعد حقوقی و سایر نهادها و امرور اجتمراعی  میا

نیرز همپرای    حقروقی  هرای  وضعیت اقتصادی و...( وجود دارد، در طول تاریخ بشری نظام
 انظام حقوقی ایرران نیرز از ایرن قاعرده مسرت ن      ؛اند تحوالت جامعه دستخوش تغییر شده

زمرانی ورود   ۀوضعیت عل  حقروق و تحروالت آن در فاصرل   نویسندگان این مقاله،  نیست.
ۀ انرد کره در مجلر    ای جداگانه بررسری کررده   اسالم به ایران تا انقالب اسالمی را در مقاله

 ةشرمار  حقوق تطبیقری،  ۀمجل.ک. )ر است چاپ رسیدهحقوق تطبیقی دانشگاه تهران به 
عظیمی  دگرگونیب (. پیروزی انقالب اسالمی موج323-354ص، 3143سال، 3ة دور ،3

 برگزیده شرد و  حقوقی عنوان مبنای نظام حقوق اسالم به و گردیددر نظام حقوقی ایران 
 هرا  دگرگرونی کار گرفته شدند. تفصیل این  هدر خدمت این آرمان ب حقوقی نهادهای همۀ

حقوق تطبیقی دانشگاه تهران بره چراپ    ۀای جداگانه بررسی شد که در مجل نیز در مقاله
امرا   (.31-51ص، 3143سرال   ،3ة دور ،2 ةشرمار  حقروق تطبیقری،   ۀمجلر . .کرسید )ر

)از جمله  مزایای چشمگیری که این تحوالت برای نظام حقوقی ایران داشته است اوجودب
مرور، در طی سه دهه که از پیروزی انقرالب اسرالمی    حقوقی و...(، به اسالمی شدن نظام

ژوهش    آمروزش و پ  ۀدر زمینر  هرایی  دگرگونیسوم(، تغییرات و  ۀویژه در ده گذرد )به می
اسرالمی مرا    -تنها موجب رشد و نمو نهال نظام حقوقی ایرانی که نه حقوق صورت گرفته

ین آمردن کیفیرت آمروزش و    یکره پرا   موجب ضعف و سستی آن گردیده گاهنشده، بلکه 
 هاست.  آن ۀژوهش حقوق و سطح علمی دانشجویان و استادان حقوق از جمل   پ

ای  حقروقی، برر آن شردی  کره در مقالره      شناسی نظام آموزش و پژوهش آسیب رایب
 هررای دیرردگاهحقرروق را بررا اسررتفاده از  هررای نظررام آمرروزش و پررژوهش مسررتقل آسرریب

هرایی   حرل   راه تا حد ممکنو  کنی کاران حقوق کاوش و مطالعه  اندر دست و اندیشمندان
اسرتادان   یرات از نظر منردی   و بهرره منظور تکمیرل تحقیقرات    برای رفع آن ارائه دهی . به

نفرر از اسرتادان برجسرته و     11پرژوهش پیشرین بررای بریش از      ۀخالص نخستحقوق، 
هرا بره تردریس     های معتبرر کشرور سرال    حقوق که در دانشگاه نظر کسوت و صاحب پیش

خرود را   هرای  دیردگاه ها درخواست شد کره   اشتغال داشته و دارند، ارسال گردید و از آن
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تبادل نظر حضروری،   راینظر کردند. ب صورت کتبی اظهار به همگیند. تقریباً ارسال نمای

ترن از اسرتادان    25ای برا حضرور    جلسره  21/7/3133 بنردی مطالرب، در تراریخ    و جمع
نظر در عل  حقوق، در فرهنگستان علوم جمهروری اسرالمی ایرران     کسوت و صاحب پیش

هرا   و اظهار نظر در خصوص آفت د و استادان طی چند ساعت به بحث و بررسیشبرگزار 
عل  حقوق پرداختنرد. ایرن مقالره حاصرل مباحرث       های نظام آموزش و پژوهش و آسیب

حقروقی   ۀکه اکنون در اختیار خواننردگان و جامعر   و تحقیق نگارندگان است شده حمطر
کراران نظرام آمروزش عرالی قررار       اندر دست مدیران و کشور و فرهنگستان محترم علوم و

 .باشدامید است این تالش در بهسازی و بالندگی نظام حقوقی کشورمان مؤثر گیرد.  می
هایی کره نظرام    ها و چالش شود: در بخش نخست آسیب مطالب در دو بخش ارائه می

ست، و در بخش دوم، راهکارهای مقابلره  رو ا به روحقوق در ایران با آن  آموزش و پژوهش
 شود. ها بررسی می آن با

 های نظام آموزش و پژوهش حقوق یها و نارسای آسیب
که برای بالنردگی   صی استیها و نقا نظام آموزش و پژوهش حقوق در ایران دارای آسیب

گرنره  و ؛اندیشری کررد   هرا چراره   این رشته از علوم انسانی در ایران باید نسبت به رفرع آن 
حقروق   ۀرشرت  هرا بره   البته برخی از آسریب  خواهد شد. ها بیشتر آن بار روز آثار زیان به روز

های علوم انسرانی   رشته همۀنظام حاک  بر آموزش عالی در  های تاختصاص ندارد و از آف
 مقاله، شده در این موضوعات مطرح حقوق دارد. ۀا برخی دیگر، اختصاص به رشتما ،است

 انرد  دانانی که در این زمینه اظهار نظر کرده که تمام استادان برجسته و حقوق اند عناوینی
سرهولت مطالعره و    رای، نسبت به آن اتفاق نظر دارند. بر است ها نظرخواهی شده آناز یا 

ایرن   ایر . البتره ممکرن اسرت     هرا را بره شرش دسرته تقسری  کررده       بررسی، این آسریب 
 ۀا بررای مطالعر  مر پوشرانی داشرته باشرند، ا    بندی دقیق نباشد و برخی عناوین ه  تقسی 
 را برگزیدی . این روشتر  آسان

 بط با استادانمسائل مرت .1
مربروط بره    ،اسرت  رو بره  روها که نظام آمروزش و پرژوهش حقروق برا آن      برخی از آسیب

که در این رشته به آموزش و پژوهش اشتغال دارند.  استادان و اعضای هیئت علمی است
فعالیرت و   ةط اسرت و هر  بره نحرو    بوتربیت و جذب استادان مر ةه  به شیونقایص این 

 ها. آنعملکرد نظارت بر 
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  جذب اعضای هیئت علمی ۀشیو .1.1
اعضرای   ،41 ۀدهر  ویرژه در  اخیرر، بره   ۀبا توجه به گسترش مراکز آموزش عالی در دو ده

هیئت علمی بدون ضابطه و ارزیابی توانایی علمی و عملی آنان و صرفاً بر مبنرای مردرک   
 71ۀ ر دهر ای کره د  گونره  اند؛ به دانشگاهی یا مسائل دیگر جذب مراکز آموزش عالی شده

نیرز افررادی    41ۀ بسا اشخاصی که دارای مردرک کارشناسری ارشرد بودنرد و از دهر      چه
هرا و مراکرز    هیئرت علمری وارد دانشرگاه    عنوان عضو صر  دارا بودن مدرک دکتری به به

و در حال حاضر نیز در مؤسسات آموزش عالی تیپ دو و سره، افرراد    ،آموزش عالی شدند
هیئت علمی جرذب شروند. ایرن     عنوان عضو توانند به به صر  داشتن مدرک دکتری می

ها و تمرکرز جرذب در وزارت علروم     های آموزشی دانشگاه وضعیت با سلب اختیار از گروه
های سیاسی در جذب استادان اهمیرت   ویژه گرایش ها و به بدتر شده است و اعمال سلیقه

کره شرخص بره     تا صالحیت علمی. درحالی که معلمی هنری اسرت  بیشتری یافته است
تواند از آن برخوردار باشرد. بره عبرارت     صر  دارا بودن مدرک دکتری در ی، رشته نمی

کره صرالحیت    های متعدد باشد اگر شخصی بخواهد استاد شود، باید دارای ویژگی ،دیگر
هاست. اما بسیاری از اعضای هیئت علمی فعلی حتی آن ی، ویژگری را   علمی یکی از آن

حقی که نسربت بره خروجری     های به ها و نگرانی ضر یکی از دغدغهه  ندارند. در حال حا
طور قطع یکری از عوامرل آن،    ها وجود دارد، مسائل فرهنگی و اجتماعی است. به دانشگاه

. نرد را دار که از استادی فقط نرام و مردرک علمری آن    وجود استادان جوان و خامی است
عنوان نماد آموزش عالی( اسرتادانی   )به فراموش نکنی  که دو نسل قبل در دانشگاه تهران

اما بسیاری از استادان بنرام   ،مدرک دانشگاهی ه  نداشتندگاه که  مشغول خدمت بودند
که باید در جرذب و گرزینش   اینکنند. غرض  امروز به شاگردی آنان افتخار می ۀو برجست

 یاعضای هیئت علمی و تربیت استاد، چه به لحاظ علمری و چره اخالقری، دقرت بیشرتر     
 .تربیت کنی  یتوانی  دانشجوی خوب شود؛ تا استاد خوب نداشته باشی  نمی

  نبود نظام دستیار استادی )استادیاری به معنای واقعی( .1.2.
ورود بره دانشرگاه    آغراز در گذشته نظام دستیار استادی وجود داشت و استادان جوان در 

ع به عنروان دسرتیار یکری از    به عنوان استادیار )درواق نخستهیئت علمی،  عنوان عضو به
از چنرد سرال، بره عنروان اسرتاد       پرس شدند، و  کسوت( مشغول به کار می استادان پیش

ها ایرن   دادند. این نظام دارای مزایای زیادی بود، و یکی از آن مستقل به خدمت ادامه می
)ارتبراط   داری معلمی و کرال   ةکسوت شیو که استادان جوان زیر نظر استادان پیش بود
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گرفتند. متأسفانه در حال حاضر گراه برا    در  و...( را فرا می ۀبیان و ارائ ةا دانشجو، نحوب

 دانند. برخورد با دانشجو را نمی ةی  که حتی نحوا استادان جوانی مواجه

  نظام حاکم بر ارتقا و ترفیع اعضای هیئت علمی  .1.3
بره شرکل   و  ،هیئت علمری مستقی  بر رشد و تربیت اعضای طور  بهکه  وضوعاتییکی از م

نظرام حراک  برر ترفیرع و      گرذارد،  تأثیر میغیرمستقی  بر نظام آموزش و پژوهش حقوق 
 در برای ارتقای اسرتادان  ة یکسانشد تعیین های نظر از معیار ارتقای استادان است. صر 

هرایی درنظرر    ، مرالک بر آن ایراد وارد استعلوم انسانی که  های علوم انسانی و غیر رشته
 رایکه با اهدا  آموزش عالی و مبانی اعتقرادی مرا سرازگار نیسرت. بر     است شده   فتهگر

است،  ISI ۀداشتن مقال هیئت علمی،اعضای های اساسی برای ارتقای  م ال یکی از مالک
ای  گونره  بره  ؛اسرت  مالک عملانتقادهایی که تاکنون بر آن وارد شده، هنوز ه   اوجودو ب

 را داشته باشرد. کرافی اسرت    ISI ۀکه بیشترین مقال است کسی که استاد فاضل و باسواد
به زبان خارجی مسلط نباشرد،  ه  داشته باشد، حتی اگر خودش  ISI ۀاستادی چند مقال

 هرای علروم انسرانی درسرت نیسرت      ویرژه در رشرته   درحالی که این امرر بره   ؛مه  نیست
توان با پرداخت مبلغی پول گواهی چاپ مقالره   با توجه به اینکه متأسفانه می خصوص به)

حقروق اگرر اسرتادی در     ۀدر رشرت  نمونره  رایدست آورد(. بر  را به ISIدر یکی از مجالت 
شریخ انصراری در    ۀ)مر الً نظریر   حقوق اسالمی یا فقه اسالمی فعالیت داشته باشد ۀزمین

شرود.   داده نمری کند( ارزش چندانی بره آن   فالن مسئله فقهی یا اصولی را بررسی و نقد
حقروق اسرالمی و    ۀاین امر موجب شده که اقبال استادان به تدریس و پژوهش در زمینر 

کمتر شود و حتی اسرتادانی کره   ، دهد فقه امامیه، که اسا  حقوق ملی ما را تشکیل می
بره   ،کررده  خرودداری مررور از تردریس آن    شوند، بره  جذب می ها برای تدریس این در 

 هرا  به این دلیل اقبال دانشجویان ه  به ایرن در   آورند. ی میدیگر حقوق رو های در 
تررین و   کمتر شده است؛ درحالی که مطابق اصل چهار قانون اساسری، فقره امامیره مهر     

قوانین و مقرررات موضروعه بایرد مطرابق آن      ۀو کلی ترین منبع حقوق ایران است بنیادی
ون جامعره حراک    ئشر  همۀبر  که فقه اسالمیاست باشد و هد  قانون اساسی این بوده 

 ۀها اسالمی نیست یا چررا در رشرت   شود که چرا فضای دانشگاه باشد. از ی، سو انتقاد می
آثرار خرارجی    ۀدهند و بیشتر به ترجمر  حقوق، استادان به حقوق ملی و اسالمی بها نمی

 شود. داده نمی ارزشی، از این عوامل  از سوی دیگر در ارتقای آنان به هیچ وپردازند،  می
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هاا و   اشاتاا  زیااد آن   به مساائل رفااهی اعضاای هیئات علمای       توجهی کم .1.4
 وقتی نظام تمامنشدن رعایت 

هرای اخیرر،    حقوق اختصراص نردارد. در سرال    ۀاین ایراد نیز به اعضای هیئت علمی رشت
را تحت تأثیر قرار داده اسرت.   ون کشور سایه افکنده و آنئش ۀمشکالت اقتصادی بر کلی

که به مشاغل مختلرف بپردازنرد   است مشکالت مالی و اقتصادی، استادان را بر آن داشته 
ازحد، مرانع   های متعدد و تدریس بیش یا در مراکز متعدد آموزشی تدریس کنند. اشتغال

موجرب تنرزل سرطح علمری     ، پرداختن به پژوهش و انجام درست وظایف آموزشی شرده 
کره  اسرت  شده  سببعالوه این امر  و پایین آمدن سطح آموزش گردیده است. به استادان

هرا و مؤسسرات آموزشری     وقت )به میزان ساعات موظف( در دانشگاه استادان نتوانند تمام
هرا برا رکرود مواجره      های پژوهشی و آموزشری آن  فعالیت درنتیجهحضور داشته باشند و 

 شود. می

 مقاات(( و افايایش چشام یر    آثاار علمای و  کاری استادان )کم شادن   کم. 1.5
 مقات( مشترك با دانشجو

اشتغال بیش از حدّ استادان موجب شده که آنان وقت کمتری را صرر  پرژوهش کننرد.    
حقوق( بره جرز تعرداد کمری از      ۀویژه در رشت در حال حاضر تا جایی که اطالع داری  )به

دیگرران بره کارهرای جرانبی      وقت در خدمت پژوهش و تحقیق هستند، استادان که تمام
کننرد،   شود که اگر به ظاهر مقاله یا کتابی ه  منتشرر مری   مالحظه می گاهی .ندا مشغول

بره   ؛خرارجی اسرت   های اباصلی پژوهش را ندارد و در حد رونویسی یا ترجمه از کت ۀمای
اخیر انتشار مقاله و آثار مشترک با دانشجو بسیار افزایش یافتره اسرت،    ۀاین دلیل در ده

 ،مذموم نیسرت  نفس انتشار اثر مشترک با دانشجو از آن سابقه نداشت. پیشکه  درحالی
 از سروی بخش زیرادی از ایرن آثرار کره     که  استولی ارزیابی آثار منتشرشده ثابت کرده 

علمری   ۀآن ندارنرد، مایر   ۀکرافی در تهیر   د و اسرتادان مشرارکت  نشو دانشجویان تهیه می
، شوند شمرده می نیستند و درواقع پژوهش دانشجو یدارند و آثار بدیع و ماندگار تریکم

 نه استاد.
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 ۀاز تجربا نكاردن  کسو( و باتجربه و استفاده  بازنشسته کردن استادان پیش .1.6
 ها آن

یرژه در چنرد سرال اخیرر     و اعضای هیئت علمی وجود دارد و به ةایراد دیگری که در حوز
کسروت اسرت. ایرن     خود گرفته، بازنشسته کردن استادان باتجربه و پیش آهن، تندی به

بهرره باشرند. در    از خرود بری   پریش نسل  ۀشده که نسل جوان استادان از تجرب سببامر 
سال اعالم شده برود، ولری    95استخدامی اعضای هیئت علمی سن بازنشستگی  ۀنام ینیآ

 71ترا   استادی را که فعرال و بانشراط برود    ندداشترا اختیار این ها  دانشگاه ۀهیئت رئیس
هیئرت امنرای دانشرگاه حرق      هر  سال  71د و برای سن بیش از نسالگی به خدمت گیر

عمرل اسرتادان   درشد و  گیری داشت. در گذشته از این ظرفیت قانونی استفاده می تصمی 
انجام وظایف آموزشی را  ضور در کال  وکه به لحاظ جسمی و روحی توانایی ح تا زمانی

نامره و برر    ینیر دادند. اما در چند سال اخیرر، بررخال  آ   داشتند به خدمت خود ادامه می
سرال نرسریده    95مبنای مقررات عام استخدامی، بسیاری از استادان که هنروز بره سرن    

 95ن که بره سر   را ه کسانی  بیشترسال خدمت بازنشسته شدند و  11بودند، بر مبنای 
جدیرد   ۀنامر  ینیر . در آاین خود جای انتقراد دارد بازنشسته کردند که ، سال رسیده بودند

 خصروص در  ،االجررا شرده اسرت    الزم 3133استخدامی اعضای هیئت علمی که از سرال  
 و ،سال سن 97 دانشیاران با بارةدر خدمت، ۀسال سابق 11سال سن یا  95استادیاران با 

ة )مراد  ها را بازنشسته کنرد  سن، دانشگاه مکلف است آن سال 71استادان با  خصوصدر 
 دانشریاران و  ،تواند با موافقت وزیر علوم خاص رئیس دانشگاه می شرایطعالوه در  به (.39

سال نرسریده   71یا  97هرچند به سن ، سال خدمت را بازنشسته کند 11استادان دارای 
اسرتادانی کره توانرایی خردمت      که بازنشستگی اجباری (. درحالی37ة مادة )تبصر باشند
تجربره   .کسروت اسرتفاده کررد    استادان پیش ۀباید از تجرب رسد. نظر نمی درست به ،دارند

  توان با تیزهوشری و كکراوت بره    و نمی آید دست نمی که جز با گذشت عمر به امری است
ان کسوت، استاد جو ن دو استاد جوان و پیشمیا. بنابراین در شرایط برابر یافتدست آن 

 کسوت برابر باشد که به سن او برسد. تواند با استاد پیش وقتی می

 پذیرش دانشجویان بوط بهمسائل مر .2
هرا   پذیرش دانشجو و تعداد آن شیوةدانشجویان است؛ مانند  بوط بهها مر بخشی از آسیب

 حقوق نداشته باشد. ۀاختصاص به رشت ها ممکن است و مسائل دیگر.این آسیب
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 تی برای پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیال( تكمیلیآزمون تس. 2.1
آزمرون   ،کارشناسری، در مقراطع کارشناسری ارشرد و دکترری      ةدر دور جرز  در گذشته به

هرای   شد و این وضعیت ترا سرال   صورت تشریحی برگزار می پذیرش دانشجویان حقوق به
در مقطرع کارشناسری ارشرد و سرپس از سرال       نخسرت  ،ه  ادامه داشت. از آن سال 75

شرود کره اسرتادان حقروق      مری  صورت تستی برگزار ها به در مقطع دکتری، آزمون 3143
 ة. برای پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیالت تکمیلی بایرد قرو  به آن انتقاد دارند شدت به

 ۀافظر ح ةکه در روش تستی، تنهرا قرو   استدالل و استنباط داوطلب آزموده شود، درحالی
تحلیل و استنباط او وجود ندارد. چون قضرایای  ة شود و امکان سنجش قو فرد آزموده می

تحلیرل قضریه و    بنرابراین قردرت تجزیره و    ،حقوقی همیشه دارای یر، پاسرخ نیسرتند   
 ینروع  بره )کره   که باید معیار پذیرش قرار گیرد. امکان آوردن ایرن قضرایا   استدالل است

ند( و مباحررث اسررتداللی در تسررت وجررود نرردارد. تواننررد چنررد جررواب داشررته باشرر مرری
د و هررکس  نشرو  محدود بره نصروص قرانونی مری     های حقوقی معموالً اسا ، تست براین
 ؛آورد مری  یبراالتر  ۀ، رتبکندحفظ را و مواد قانونی بیشتری  باشد داشته تری قوی ۀحافظ

زیه وتحلیرل  که عل  حقوق، عل  حفظ مواد قانونی و مقررات نیست، بلکه عل  تج درحالی
اصرول   ی از قواعرد و ئر استنباط و پیدا کردن راه حل برای مسائل و امور جز و استدالل و

حقروق  ۀ که در مقاطع تحصریالت تکمیلری رشرت   است کلی است. این وضع موجب شده 
بسا قدرت و توانایی تحلیل مسرائل حقروقی را ندارنرد.     دانشجویانی پذیرفته شوند که چه

رادی در مقطع کارشناسری ارشرد یرا دکتررای حقروق پذیرفتره       شود اف بسیار مشاهده می
 که پایه و اسا  کار است، ندارند.را اند که مدرک کارشناسی حقوق  شده

 پذیرش دانشجوی بدون آزمون. 2.2
های اخیر پذیرش دانشرجو بردون آزمرون     روند ناصواب پذیرش دانشجو، در سال ۀدر ادام

ا گراه بر   )و هرا  سسرات و دانشرگاه  ؤمشرکالت مرالی م   ۀرایج شده است. متأسفانه بره بهانر  
اول،  ۀهرای رتبر   حتی دانشرگاه  ،ها های اخیر بسیاری از دانشگاه های دیگر( در سال انگیزه

شرده   سربب اند. این امرر   کرده بدون آزمون به پذیرش دانشجو در مقطع دکتری مبادرت
اظ علمری توانرایی   ها پشرت کنکرور مانرده و بره لحر      که بسیاری از افراد سودجو که سال

شرکت در آزمون و ورود به این مقطع را نداشتند، بردون داشرتن حرداقل معلومرات وارد     
نیسرت. زیررا چنرد سرال دیگرر همرین افرراد         یدرسرت  کرار  ، کره مقطع دکترری شروند  

وضرعیت   هیئرت علمری خواهنرد شرد و     هرا عضرو   احیاناً برخی از آن شده،التحصیل  فارغ
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های  ! سطح برخی از کال استربیت خواهند شد، معلوم ها ت آن از سویدانشجویانی که 

معلروم نیسرت اهردا      و به اصطالح دکتری در حد کال  کارشناسی تنرزل پیردا کررده   
این امر موجب ازبین رفتن شأن  آنچه مسل  است یست.متصدیان و مروجان این روش چ

است. این  نوعی مدرک فروشی این کار به و منزلت عل  حقوق و دانشجوی دکتری شده و
مقطع کارشناسری )برا    بارةبه بعد( آن را در 41ها قبل )از سال  روش که وزارت علوم سال

بره بعرد در    43کرار بررد، از سرال     هترویج و گسترش دانشگاه پیام نرور و غیرانتفراعی( بر   
شود و معلروم نیسرت در چنرد سرال      مقطع کارشناسی ارشد و دکتری انجام می خصوص

سواد و البتره مردعی، چره بایرد      سواد یا ک  التحصیالن دکتری بی فارغآینده با حج  زیاد 
 کرد.

 ویژه در مقاطع تحصیال( تكمیلی حد دانشجوی حقوق  به از پذیرش بیش .2.3
ناقص پذیرش دانشجو، ایراد دیگری که وجود دارد، افرزایش بریش از حرد     ةبر شیو افزون

-75های  ی است. درحالی که تا سالویژه در مقاطع تحصیالت تکمیل تعداد دانشجویان به
هرای دولتری(    )یا گروه حقوق( در سراسر کشور )در دانشگاه حقوق ةتنها پنج دانشکد 74

حقروق دانشرجو جرذب     ۀدانشگاه دولتی در رشت 44حدود  3147وجود داشت، در سال 
حقروق نیرز    ۀ، رشرت دارد در هر شهری که دانشگاه دولتی وجود تقریباً اکنونکردند و  می
کره در هرر کروی و     های آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی است بر دانشگاه . این،افزونایر استد

هرای مهرر و بهمرن مراه      برزنی شعبه و واحد دارند و به تعداد بسیار زیاد واغلب در نوبرت 
هرای الزم بررای    هرا حرداقل   حالی که بسریاری از آن  در ؛کنند دانشجوی حقوق جذب می
گراه یر،    ندارند و فاقد عضو هیئرت علمری کرافی هسرتند و     آموزش و تربیت دانشجو را

هرا گرفتره    اش را از یکری از همران دانشرگاه    کارشنا  ارشد حقوق که خود نیز دانشنامه
این وضعیت از حدود ده سرال   .کند های حقوقی تدریس می رشته همۀزمان در  است، ه 
دانشررجویان مقرراطع در کارشناسرری ارشررد و دکتررری نیررز اتفرراق افترراده و تعررداد  پرریش

اکنرون تقریبراً تمرام     .سرت ا  نحو چشمگیری افرزایش یافتره   کارشناسی ارشد و دکتری به
حقوق دارنرد و در مقطرع کارشناسری ارشرد بره       ۀهای دولتی سراسر کشور رشت دانشگاه

هرا در مقطرع دکترری هر  دانشرجو       آن کره بیشرتر   کنند تعداد بسیار دانشجو جذب می
ضرابطه درآن مقراطع    های پیام نور، آزاد و غیرانتفاعی نیز بی نشگاهدا جزاین، پذیرند. به می

)تهرران و...( نیرز بردون کنکرور و      های دولتی معتبر چنین دانشگاهمه گیرند. دانشجو می
 کنند. های الزم درمقاطع دکتری دانشجو جذب می بدون رعایت حداقل
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 جذب متمرکي دانشجوی دکتری  ۀشیو. 2.4
هرای معتبرر، خرود     کر  در دانشرگاه   ، در گذشرته دسرت  گفته پیشصر  نظر از ایرادهای 

های مربوط برای جذب دانشجو در مقطع دکتری آزمرون ورودی داشرتند    دانشگاه و گروه
امرا برا ایجراد نظرام جرذب متمرکرز        ،کردنرد  و تا حدود زیادی استانداردها را رعایت مری 

و جذب دانشجویان دکترری  های دولتی معتبر نیز سلب شد  دانشجو، این اختیار دانشگاه
و برا ایرن روش افررادی وارد مقراطع دکترری       گیررد  ها صورت مری  ر دانشگاهدیگهمانند 
بسا بره لحراظ علمری شایسرتگی      شوند که چه های دولتی معتبر و درجه ی، می دانشگاه

شرود نره    نظر از اینکه آزمون دکتری به صورت تستی برگزار می زیرا صر  ؛الزم را ندارند
نه تخصصی و در حرد سرنجش معلومرات     ،عمومی دارد ۀمنابع آزمون ه  جنبتشریحی، 

ه  در حد کارشناسی! انجرام مصراحبه نیرز کارسراز نیسرت،       عمومی دانشجویان است،آن
انرد.   دکترری شرده   ۀچون مصاحبه باید از کسانی صورت گیرد که با آن شیوه وارد مرحلر 

ام رال آن وارد   ا ادبیات فارسری و افرادی با لیسانس پرستاری یاست این امر موجب شده 
 شوند که قابل قبول نیست. تهران های معتبر مقطع دکتری حقوق خصوصی دانشگاه

 های درسی حقوق  و برنامه مسائل مربوط به روش آموزش دانشجویان. 3
هرا و مؤسسرات آمروزش عرالی نیرز       حقوق در دانشگاه ۀبه روش آموزش دانشجویان رشت

 ت:اساسی وارد اس هایایراد

 ۀجاای فهام مساائل اساتدتلی و ایجااد قاو       هروش انباشت مطالب حفظای با  . 3.1
 استنباط

یر،(   ۀهرای معتبرر و درجر    دانشرگاه  بیشرتر )حتری در   روش آمروزش حقروق   اکنون ه 
 وو ایجراد  شود و به استدالل  که فقط به محفوظات دانشجویان افزوده می ای است گونه به

شرود.   یا کمتر توجه مری  ،ق است، پرداخته نشدهحقو ۀتقویت قوةاستنباط که اسا  رشت
وحرده مطرالبی را    صورت متکل  استاد به روش تدریس حقوق، بیشتر روش خطابی است؛

غلرب  امطررح شرود و    پرسرش و پاسرخی  کنرد، بردون آنکره     برای دانشجویان بیران مری  
استاد دانشجویان نقش فعالی در کال  ندارند و صرفاً به حفظ مطالب بیان شده از سوی 

دهنرد.   امتحان نیز مطالب محفوظ را پس مری  ۀکنند و در جلس یا مطالب کتاب اکتفا می
اما اکنون به مقاطع  ،بیشتر در مقطع کارشناسی حقوق متداول بوددر گذشته، این شیوه 
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که روش تردریس حقروق بایرد     کارشناسی ارشد و دکتری نیز تسری یافته است. درحالی

بره   باشد؛ یعنری دانشرجو بایرد    شنود و گفتو به صورت « ریشاگرد محو»بیشتر عملی یا 
تجزیره و  نقرد و   ، بره داشرته  در کال  همکاری شده حمباحث مطر مختلف در های روش

افرزایش یابرد، نره     ویتجزیه و تحلیرل و اسرتنباط    ةتا قومسائل مختلف بپردازد تحلیل 
مطالب بنیادی، مسرائل  بر شرح  افزونکه استاد  ین منظور شایسته استه امحفوظات او. ب

یا فرع حقوقی مطرح کند و سپس در مقرام پاسرخ، ضرمن     سؤالو موضوعات را در قالب 
ها، با مشارکت دانشجویان، درنهایت پاسرخ   های مختلف و تجزیه و تحلیل آن طرح نظریه

در  ترر  پیشخود را بیان کند و در این خصوص از نظر دانشجویان که ) درست و موردنظر
دانشرجو ضرمن وادار شردن بره      ،اند( بهره ببررد. در ایرن روش   لعه کردهآن خصوص مطا

ل ئقردرت تجزیره و تحلیرل مسرا     ،شده تشویق یدنو اندیشکردن بیشتر، به فکر  ۀمطالع
تواند در ضمن طرح مسائل و تجزیه  یابد و استاد می حقوقی و قوة استنباط او افزایش می

 را به دانشجو بیاموزد. حقوقی لئها روش استنباط و حل مسا حقوقی آن و تحلیل

کارآموزی  ؛دانشجو با مسائل عملیرو نشدن  به رواکتفا به آموزش نظری و . 3.2
 تحصیل نكردن هن ام

کره دانشرجویان اغلرب مسرائل نظرری و       های نظام آموزشی حقوق آن است یکی از آفت
که در زنردگی   گیرند و از مسائل عملی طور ناقص( فرا می ه  به )آن های حقوقی را نظریه

حالی که  در .اند اطالع شود بیگانه و بی ها مطرح می افتد و در دادگاه روزمرة مردم اتفاق می
ی بر اصول کلری، کره اسرا  علر  حقروق      ئقدرت استنباط و توانایی تطبیق قضایای جز

شود و استنباط  رو روبهشود که شخص با موضوعات مختلف عملی  وقتی شکوفا می ،است
 قروانین و صرر  حفرظ    گرنهو ؛از روی قوانین و اصول حقوقی را تمرین کند ها احکام آن

توانرد در ایرن زمینره     ی مییبررسی آرای قضا بحث و ندارد. فایدة چندانیاحکام حقوقی 
هرا و دسرتگاه    ن دانشرگاه میاارتباط  نبوددلیل  از سوی دیگر، به نقش مهمی داشته باشد.

هرا مطررح    هرای حقروقی و دانشرگاه    در نظریره  در بسیاری از موضوعات، بین آنچره  قضا،
 ،ایرن  بنرابر  ، تفراوت وجرود دارد.  دهرد  رخ میها  شود، با آنچه در عمل در احکام دادگاه می

 ،شایسرته اسرت دانشرجویان حقروق     ی و نقد آن بسیار مهر  اسرت و  یقضا ۀآگاهی از روی
برا مسرائل    های صوری، یا حداقل با تشکیل دادگاهکارآموزی ضمن تحصیل داشته باشند 

ی کارآموزی یحقوق از سال سوم در محاک  قضا دانشجویان عملی آشنا شوند. در گذشته
 ولی امروزه کارآموزی وجود ندارد. ،کردند می
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 در آموزش و پژوهش حقوق حقوق تطبیقی به توجهی کم .3.3
حقروق تطبیقری اسرت. در     به توجهی  ک ما وجود دارد،  حقوقی آفت دیگری که در نظام

حقوق، درسی به نام حقوق تطبیقی در دو واحد در سال آخر مقطرع کارشناسری    آموزش
الزم در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری چنردان مرورد توجره نیسرت.      کهد شو  ارائه می
حقروق هر  چنرین     ارائه گردد. در پژوهش یاین در  در واحدها و ساعات بیشتر است

یا کامالً برا   حقوق خارجی است و اقتبا  از حقوقی یا ترجمه آثار و شود دیده مینقصی 
گیررد. ایرن    کمتر صورت می به معنی حقیقیتطبیقی  ۀمطالع حال هر به  آن بیگانه است؛

اصرالح   ،تطبیقری بررای درک بهترر    ۀمطالع های حقوق نیز وجود دارد. نقیصه در پژوهش
 حقوق داخلی و حل مشکالت بسیار مفید است.

 حقوق  ۀو فلسف یشناس به روش یتوجه بی .3.4
حقروق آمروزش داده    شناسری  حقروق، روش  هرای  سرت کره در دانشرکده   ا نقص دیگر آن

تررین   حرالی کره یکری از بنیرادی    در ؛انرد  شود و دانشجویان برا ایرن موضروع بیگانره     نمی
آشرنایی  ناشناسری اسرت.    روش ،باشرد  دان باید از آن برخوردار که ی، حقوق موضوعاتی

حقروقی موجرب انحررا  در اسرتنباط احکرام و       شناسی روشبرخی از استادان حقوق با 
ناپذیر اسرت؛ یکری از آثرار     حقوقی ما جبران شود که زیان آن برای نظام تغییر قوانین می

داخلری   حقروقی  حقوقی خرارجی در قالرب آثرار    ضابطه و ترجمۀ آثار های بی آن، اقتبا 
کنرد   شجو را تقویت میحقوق که قدرت استدالل و استنباط دان ۀاست. همچنین به فلسف

حقروق. در   چره در آمروزش   و حقروقی  آثار ها و چه در پژوهش ؛شود بها داده نمیچندان 
حقوق وجود دارد. همچنرین ایرن در     ۀمقطع کارشناسی تنها ی، واحد اختیاری فلسف

مقطرع   آموختگران  دانشو بسیاری از  در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری اختیاری است
 گذرانند. در  را نمیحقوق این  دکترای

هاای جدیاد    رشاته نیاافتن   هحقوق و توسع گرایی در آموزش تخصص عدم .3.5
 حقوقی متناسب با نیاز کشور

صرد سرال    نزدی، بهاز  پساست، آنست که  رو به روحقوق با آن  آفت دیگری که آموزش
حقروق، همران    هرای  گذرد، هنروز رشرته   دانشگاهی در ایران می ۀکه از تأسیس این رشت

تخصصری در آن  جدید های  ها قبل تأسیس شده و گرایش های سنتی است که سال رشته
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ویرژه از   ایجاد نشده است. هرچند تخصصی کردن مقطع کارشناسی حقوق مشرکالتی بره  

های  تخصص در رشته ولی در تحصیالت تکمیلی، ،کند کار و اشتغال ایجاد می لحاظ بازار
هرای   ای اخیر در مقطع کارشناسری ارشرد رشرته   ه البته در سال خاص باید مد نظر باشد.

در مقراطع دکترری ایرن     ، ولری و باید توسرعه یابرد   که محدود است تخصصی ایجاد شده
حقروق از مقراطع    هرای مقراطع دکترری    توان گفت که رشرته  ها وجود ندارد و می گرایش

ه بره  با توج اکنون ه تر باشد.  حالی که باید تخصصی در ؛تر است کارشناسی ارشد عمومی
 ؛ناپذیراسرت  وضرع مقرررات جدیرد اجتنراب     ،ونات مختلرف ئتحوالت جامعۀ بشری در شر 

 های جدید حقوقی ایجاد شود. رشته هاو اسا  ضرورت دارد گرایش این بر

هاای واحادهای آموزشای متناساب باا       و سرفصال  هاا  وانعن نشدنبازن ری  .3.6
 نیازهای روز 
غلرب  ا هرا   در  وانهرا و عنر   سرفصرل سرت کره   ا حقوق در ایران، آن نقص دیگر آموزش
. بدیهی است با توجه به تغییر زمان و حدوث شوند میندرت بازنگری  قدیمی هستند و به

د. شرون روز  ها ه  تغییرر کررده، بره    و سرفصل ها وانموضوعات جدید، ضرورت دارد که عن
ده بینری نشر   البته گاهی استادان مسائل و تحوالت جدید حقوقی را کره در برنامره پریش   

بره  وانگهری شراید   ؛ رسرد  نظرر نمری   اما کافی به ،کنند های خود مطرح می در در  است،
ویرژه در مقراطع کارشناسری(. از سروی دیگرر       )بره  باشدننیاز  درسی  های وانبرخی از عن

و  کره در واحردهای اجبراری    وجود دارندو موضوعات بسیار ضروری و کاربردی  ها وانعن
اسا  ضرورت دارد ی، بازنگری  این شوند. بر شده دیده نمی ارائه های حتی اختیاری در 

 ها صورت گیرد. و سرفصل ها اساسی همراه با کارشناسی در در 

هاا و   نامه توجهی به تخصص استادان در اختصاص دروس و ارجاع پایان کم. 3.7
 ها به آنان رساله

برا آن مواجره   هنروز  گراهی  یر،،   ۀهای درجر  دیگری که متأسفانه حتی در دانشگاه ۀنکت
درواقرع   هاسرت.  شده از سوی استادان با تخصرص آن  درو  ارائهنداشتن ارتباط  ،هستی 
. ک  نیستند اسرتادانی کره در   یکی از مشکالت است ها در  ۀگرایی در ارائ تخصص نبود

کنند، حتی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترری. ایرن    موضوعات مختلف در  ارائه می
 قرع هرا نیرز در بسریاری از موا    ها و رسراله  نامه در تخصیص پایانکه است امر موجب شده 
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هرای مشرترک برا     تخصص استادان رعایت نشود و به تبع آن با توجه بره افرزایش مقالره   
و ایرن درسرت نیسرت. در     ،مقالره دارد  های حقوقی رشته بیشتردانشجو، گاه استادی در 
احاطره   حقروقی  های شاخه و ها تواند مدعی باشد که بر تمام رشته حال حاضر کسی نمی

 شرود.  تمرکز تحقیقات در ی، رشرته موجرب ارتقرای کیفیرت آن مری      این، بر افزوندارد. 
هرا تخصصری کرافی     هایی کره در آن  استادان در موضوعات و رشته اسا  الزم است براین

 نامه و رساله بگیرند. کنند و پایان دارند، تدریس

 برداری رواج کپی های دانشجویی و هها و رسال نامه مایه شدن پایان کم. 3.8
حقوق ه   ۀاست، و رشت رو به روطور کلی با آن  های مهمی که آموزش عالی به یکی ازآفت
های کارشناسی ارشد و  نامه تکراری بودن پایان برداری و کپی ۀنیست، مسئل ااز آن مست ن

مرا ازآنجرایی   ط اسرت، ا بوهای پژوهش ه  مر های دکتری است. این موضوع با آفت رساله
که استادان و مؤسسات آموزشی نقش مرؤثری در ایرن زمینره دارنرد، و اگرر بره وظرایف        

توانند تا حدودی جلوی آن را بگیرند، در مبحرث   درستی عمل کنند، می آموزشی خود به
دانشرجو در   نادرسرت امروزه با توجره بره گرزینش     .شود میمطرح ه  مربوط به آموزش 

آمرادگی   دانشرجویان انگیرزه،   سواد و بی مقاطع تحصیالت تکمیلی و ورود دانشجویان ک 
، ندارنرد  نامه یرا رسرالۀ درخرور    تحقیق واقعی و نگارش ی، پایانی، برای انجام کافی را 

دلیرل   . از سروی دیگرر اسرتادان نیرز بره     کننرد  را دنبال نمی جز کسب مدرک هدفی زیرا
علرت   گیرنرد یرا بره    عهرده مری   ها را برر  هایی که راهنمایی آن ها و رساله نامه پایان بسیاری
)در برخری  ندارند ها  نامه عمالً نظارت کافی بر نگارش پایان و... های دیگر در حوزه اشتغال
معلومات آن را نیز ندارند(. ایرن امرر    توانایی و 1 و 2های تیپ  ویژه در دانشگاه به ها نمونه
 دیگرران برداری از روی  غلب کپیامایه و  ها، بی ها و رساله نامه ایانپ بسیاری ازشده  سبب

در خیابران انقرالب    ناگفته نمانرد، . ای برای آن اندیشید چارهو باید  باشد که فاجعه است
نویسرند و   نامره، رسراله و مقالره مری     خورد که پایران  چش  می های زیادی به تهران آگهی

   .فروشند می

 ویژه فقه اسالمی بومی به حقوق به نظام و قواعد توجهی کم .3.9
هرای علروم    ر رشرته دیگر در  )و شراید  حقوق وجود دارد آفت دیگری که در نظام آموزش
 آموختۀ دانشچه آنان که  ،ها ست که استادان دانشگاها آن ،انسانی نیز وجود داشته باشد(

 هرای  ت تحرت ترأثیر نظرام   شرد  ند، بها التحصیل داخل و چه آنان که فارغ ندخارج از کشور
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ویژه فقه  به ،به نظام حقوق ملی ییاعتنا بیبینی و  خارجی هستند و نوعی خودک  حقوقی
آشرکاری   ةدر آنان ایجاد شده است. البته این موضوع ممکن است نمرود و جلرو   ،اسالمی

ظاهر بسیاری از استادان و نویسندگان به سرتایش حقروق ملری و     نداشته باشد و حتی به
سرت کره یر، حرکرت آرام بره سرمت تضرعیف و        این اا واقعیت ماسالمی بپردازند، افقه 
 های گریزی در دانشکده شاید بگویی  ی، نوع فقه توجهی به فقه اسالمی وجود دارد و ک 

هرای خرود    کره اسرتادان در پرژوهش   اسرت  شرده   سببحقوق ایجاد شده است. این امر 
مترون خرارجی را در قالرب     ۀو ترجمند کنترجیح دهند بیشتر از منابع خارجی استفاده 

 داننرد  ؛ چون مری کنند، تا اینکه به منابع اصیل اسالمی و بومی مراجعه نمایندتألیف ارائه 
کره در هیئرت    یابد، چنان استناد به منابع خارجی شأن و منزلت علمی آنان افزایش می با

بدون آن ارتقای اسرتاد   ممیزه نیز نمرة این نوع آثار در ارتقای استادان بیشتر است و گاه
 تردریس در وق اسالمی از کنند. همچنین بیشتر استادان متخصص در حق را تصویب نمی
شرود   حتری در عمرل مشراهده مری     ؛کننرد  مری  خرودداری )فقه یا اصول(  حقوق اسالمی

تحصریل   ۀاند و سرابق  استادانی که برای تدریس حقوق اسالمی و فقه و اصول جذب شده
 حرد   از بریش  ۀکننرد. جاكبر   می پرهیز ها ن آوزه دارند، عمالً از تدریس در حرا  ها   این در

اهمیتی ندهند و  بومی که دانشجویان نیز به این درو است حقوق خارجی موجب شده 
ها شرکت کنند و معلوم نیست کره ایرن رونرد بره کجرا خواهرد        میلی در این کال  با بی

طرور   بره  تأثیر نیسرت.  این وضع بی ایجادانجامید. البته شیوة تدریس فقه و اصول ه  در 
و فقره   ، قواعرد فقره  اصول فقره  های  که به در ای است گونه حقوق به کلی نظام آموزش

 مقطع کارشناسری  آموختگان دانشرو در حال حاضر  این شود. از داده نمی ای بهای شایسته
اری از منرابع  بررد  حقوق )بلکه مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری( توانایی الزم برای بهرره 

آشرنا نیسرتند؛    چنردان  و با مبرانی اسرتنباط احکرام اسرالمی     غنی فقه اسالمی را ندارند
شروند و   ها در دستگاه قضا یا مشاغل دیگر حقوقی مشغول به خدمت مری  درحالی که آن
بره منرابع    ،قانون اساسی ملزم هستند به هنگام سکوت و اجمال قانون 397مطابق اصل 

 .و حک  فقهی را استنباط کنندمعتبر فقهی مراجعه 

 حقوق و دست اه قضا های ن دانشكدهمیاارتباط عدم  .3.11
های فنی و صنعت باید وجود داشته  ن دانشکدهمیاهای فنی، ارتباط  که در رشته چنانهم

حقروق نیرز بایرد     ۀها پزشکی و مراکز درمانی الزم است، در رشرت  باشد و ارتباط دانشکده
حقوق و دستگاه قضرا و محراک  دادگسرتری وجرود      های دانشکده نمیا یارتباط تنگاتنگ
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. متأسفانه در حال حاضر چنین ارتبراطی حتری در   اند  داشته باشد، زیرا این دو مکمل ه 
توجره بره    های مه  و معتبر کشرور هر  وجرود نردارد. دسرتگاه قضرا بری        سطح دانشکده

حقروق نیرز    هرای  دانشرکده دانرد و   نیراز از آن مری   و خود را بی حقوق است های دانشکده
اعتباری برای دستگاه قضا و آرای محاک  قائل نیسرتند. ایرن امرر موجرب شرکا  میران       

کنند، اما دسرتگاه قضرا    پردازی می نظریه نظران حقوقی تئوری و عمل شده است. صاحب
دهد. ارتباط میران ایرن دو نهراد از یر، سرو، در       بدون توجه به آن، کار خود را انجام می

لی حقوق مؤثر است و از سوی دیگرر، موجرب حرل معضرالت قضرایی شرده،       آموزش عم
 است. حقوقی راهنمای قضات در حل مشکالت و مسائل

حقاوق در سراسار کشاور و     هاای  ها و گاروه  مرز دانشكده و حدّ . توسعۀ بی3.11
 افيایش تعداد دانشجو 

ی و بره  همت نظام آموزش عالی کشور بر توسعۀ کمی مؤسسات آموزش عرال  41در دهۀ 
افرزایش  ای که تعداد دانشجویان نسبت به گذشرته   گونه تبع آن دانشجویان بوده است؛ به
اند، بدون اینکه حداقل  حقوق نیز افزایش زیادی یافته های چشمگیری داشته است. رشته

هرای دانشرگاهی    افرزایش برخری رشرته    استانداردها رعایت شرود. اگرچره ممکرن اسرت    
یش دانشجویان حقروق، بردون رعایرت ضروابط و اسرتانداردهای      پذیر باشد، اما افزا توجیه

وجه قابرل توجیره    چهی به نیازهای کشور، به آموزشی و داشتن امکانات الزم و بدون توجه
)قضرا،   پردازنرد  میها  این رشته به آن آموختگان دانشنیست. زیرا با توجه به مشاغلی که 

تررین،   شرریف  تررین،  ن عرال  میرا وکالت، مشاوره حقوقی و تردریس(، ایرن افرراد بایرد از     
نحو مطلوب و شایسته تربیت علمی  ترین افراد گزینش و به ترین و نجیب ترین، پاک اصیل

ضابطۀ افرراد بره ایرن رشرته،      نظر از ورود بی صر  اکنون ه درحالی که  ؛و اخالقی شوند
کره گفتره شرد، وضرعیت      گیرد. چنران  ها صورت می دون رعایت حداقلها نیز ب تربیت آن

هرای معتبرر و درجره یر، کره سرابقۀ        حقوق حتی در دانشگاه ۀآموزش دانشجویان رشت
های پیام  دانشگاه و 1 و 2ۀ های درج دیرینه دارند، مطلوب نیست، تا چه رسد به دانشگاه

حتری  هرای دوردسرت کره     ر شهرستانویژه د علمی کاربردی؛ به انتفاعی و غیر وآزاد و نور
کمترین لوازم و امکانات آموزشی از قبیل فضرای آموزشری، اسرتادان باسرواد و متعهرد و      

ها بیش از حرد   . تعداد دانشجویان در بسیاری از کال را در اختیار ندارندمنابع آموزشی 
حرال   شود. وانگهی در مطلوب از آموزش حاصل نمی ۀاستاندارد است و با این وضع نتیج

عرادل اسرت.    ی ما، نیروی انسانی متعهرد، عرال  و  یهای دستگاه قضا حاضر یکی از چالش
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این وضرع در آینرده بردتر خواهرد شرد و سریل        ،ای اندیشیده نشود طور قطع اگر چاره به

هرا بره ایرن مشراغل، نترایج       هرای غیرمعتبرر و ورود آن   سواد دانشرگاه  التحصیالن بی فارغ
 داشت.  دنبال خواهد باری به زیان

 تورم نمرهآنان؛  آموزش دانشجو و فراغت از تحصیل گیری آسان .3.12
آمروزش عرالی    آسان گرفتنایراد اساسی دیگری که بر کل نظام آموزش عالی وارد است، 

هرای ایرران شرود،     ای که هرکس وارد دانشرگاه  گونه تورم نمره است؛ به اصطالح نظام و به
ویژه در مقراطع تحصریالت تکمیلری غیرقابرل      امر به التحصیل خواهد شد. این حتماً فارغ

آسرانی   شد، به اگر کسی وارد می ،ها مشکل بود قبول است. در گذشته که ورود به دانشگاه
شرده و در اغلرب    آسران  ه ها  ورود به دانشگاه که اکنون شود.التحصیل  فارغتوانست  می
راحتری   ایرن دانشرجویان بره    ،شرود  دانشرجو پرذیرش مری    ،آزمرون  حتی بدونسسات، ؤم

هرای امتحرانی و    شوند. با توجه به نظرام آموزشری دانشجوسراالر، نمرره     التحصیل می فارغ
سرطح نمررات    برا  بر اسا  مالحظرات خراص   ،بسا واقعی نبوده ها چه نامه ها و پایان رساله

 ةرا نمرر باال به دانشجو داده شود، زیر  ةبسیار باالست. گویا  الزامی وجود داردکه حتماً نمر
دسرت همرین دانشرجویان     نظام ارزیابی اسرتادان بره   .کنند پایین را ضعف استاد تلقی می

البته این امر  شود و نظر دانشجو مالک تشخیص مهارت استاد در تدریس است. انجام می
تنها علت تورم نمره نیست و عوامل دیگر مانند حساسیت استادان نسربت بره مشرکالت    

 حال این وضع مطلوب نیست. هر خیل است، ولی بهمعیشتی دانشجویان نیز د

معناای عاام در    طاور خااص و اخاالق باه     ای باه  به اخالق حرفه یتوجه کم .3.13
 آموزش حقوق

یابنرد، در حرال    ها اشتغال می حقوق به آن آموختگان دانشحساسیت مشاغلی که  اوجودب
حقروق دقرت و حساسریت وجرود دارد، نره در آمروزش        حاضر نه در گزینش دانشجویان
تربیت اخالقی و آمراده شردن بررای تصردی مشراغل       برایدانشجویان واحدهای خاصی 
اخرالق  »طرور عرام و    بره « اخالق»اسا  الزم است  شود. براین خاص حقوقی تدریس می

هرا بره لحراظ علمری      حقوق تردریس شرود و آن   طور خاص برای دانشجویان به« ای حرفه
 القی تربیت گردند.واخ



 3131، پاییز و زمستان 2، شمارة 5مطالعات حقوق تطبیقی، دورة  000
 

 آموزشی  -مسائل مربوط به منابع درسی. 4
 شود: بیان می زیرصی وجود دارد که به شرح یمنابع درسی حقوق نیز نقا خصوصدر 

 ناهماهنگ  ضعیف و غیراستاندارد   متعدددرسی وجود منابع  .4.1
 ،متعردد  ها منابع درسی ویژه در مقطع کارشناسی، در برخی از در  به ،حقوق در آموزش

شرود.   مصوب و غیراسرتاندارد دیرده مری    ۀنامنطبق با برنام و بسا ضعیف ناهماهن، و چه
 نظرر نگاشرته شرده    صراحب  استادان مجرب و از سویهای درسی که  صر  نظر از کتاب

خرود متنری را بررای     ۀ، در حال حاضر استاد هر در  در هر دانشکده بنابره سرلیق  است
گاه در ی، دانشکده که دو  ی.خود اوست یا استاد دیگر کند که یا اثر تدریس انتخاب می

چره رسرد بره     شرود؛   کننرد، منرابع متفراوتی معرفری مری      استاد ی، در  را تدریس می
های متعدد درسری وجرود    های مختلف. البته خوب است که در هر درسی کتاب دانشکده

دارای ارزش علمری و برخروردار از    ،مصروب  ۀبه شرط آنکه منطبق با برنامر  ؛داشته باشد
منرابع درسری یکسران     استانداردهای کتاب درسی باشد. در مقطع کارشناسی الزم اسرت 

، اطالعات و تربیرت مشرابهی داشرته باشرند    تا آنجا که ممکن است دانشجویان  کهباشند 
همچنرین در برخری از    در مقاطع تحصیالت تکمیلی چنین ضررورتی وجرود نردارد.    ولی

 ۀفلسرف  اننرد م اسرت؛  های درسی معتبر وجود نردارد یرا انردک    حقوقی، کتاب موضوعات
 غیره.حقوق ثبت و  حقوق، شناسی حقوق، یا روش

ویااژه مجااال( تخصصاای در  بااه ؛روز کمبااود منااابع تخصصاای معتباار و بااه .4.2
 های حقوقی کتابخانه

)شاید اختصراص بره    ش و پژوهش حقوق وجود داردزمشکل دیگری که در خصوص آمو
اگرر  های حقوقی است.  کمبود منابع تخصصی و فقر کتابخانه ،حقوق نداشته باشد( ۀرشت

 های معتبرر  های دانشگاه بگذری ، حتی کتابخانه 1 و 2 ۀهای درج های دانشگاه از کتابخانه
از انقرالب  پرس  ها بوده،  ترین کتابخانه که قبل از انقالب یکی از غنی تهران مانند دانشگاه

از  و و معتبر خارجی به آن  افزوده شده است های جدید ندرت کتاب به، مرور فقیر شده به
 51ترا   21مربوط بره   اسا  منابع موجود بیشتر این مجالت خارجی ه  خبری نیست. بر

هرای حقروق    تر است. جای تأسف است که حتری بعضری از گرروه    سال قبل و گاه قدیمی
کترونیکی هرگز نیاز به کتابخانره را  گسترش اینترنت و منابع ال تخصصی ندارند. ۀکتابخان
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ضمن اینکره در کشرور مرا دسترسری بره بسریاری از منرابع الکترونیکری          ؛برد ازبین نمی

 ۀحقوق خصوصری کره منرابع فرانسروی بررای مطالعر       ۀویژه در رشت به نیست. پذیر امکان
هرای غنری اطالعراتی     پایگراه  براوجود  ای برخروردار اسرت،   حقوق تطبیقی از اهمیت ویژه

ایرن وضرعیت    هرا وجرود نردارد.    امکان دسترسی بره آن  ،ژوریس کالسور و دالوز چونهم
 منابع انگلیسی نیز صادق است. بارةدر

 مسائل مربوط به پژوهش در علم حقوق. 5
ی وجرود دارد، کره در چنرد    نقایصر حقروقی نیرز    وهشیژحقوق و آثار پ در حوزة پژوهش
 شود: بخش بیان می

    هااای  باارداری و ترجمااه و اقتباااس از کتاااب  رواج کپاای ؛رکااود پااژوهش. 5.1
 خارجی

( در هرای علروم انسرانی    ر رشتهدیگ)همانند  حقوقی های در حال حاضر متأسفانه پژوهش
جرای تحقیرق بره کارهرای دیگرر       اسرتادان بره   بیشرتر کشور ما وضعیت مطلوبی ندارد و 

و بیشرتر در حرد   مایۀ اصلی پرژوهش را ندارنرد    ،شوند ند. آثاری ه  که تولید میا مشغول
هرای مهر     . حتی آنان کره ظراهراً پرژوهش   ندرونویسی و یا تلفیق چند اثر معتبر موجود

بردون اینکره    ؛ها ترجمه و اقتبا  از منابع خارجی اسرت  آثار آن ینوع بهدهند،  انجام می
امرروزه اقتبرا  و   » :حقروق  کسوت سازی شده باشند. به قول یکی از استادان پیش بومی

عنوان امتیاز تلقری شرده    نظرات آنان، به ۀخارجی و ترجم حقوقی های از نظامتقلید نابجا 
علر  و فضرل او    ۀخود بیراورد، ایرن امرر نشران     ۀو هرکس بیشتر از منابع خارجی در مقال

 تا وقتی که به انتشار مقاله در (.34و73، ص3142 )جعفری لنگرودی، «شود شناخته می
شرود،   اعتبار بیش از حد داده مری  ارزش و اند دانستهرا معتبر  ها نشریاتی که بیگانگان آن

کره در عمرل    توان به رشد حقوق ملی واسالمی امیدوار بود. جای بسی تأسف اسرت  نمی
اندرکاران آمروزش عرالی نیرز شررط ارتقرای عضرو        خواسته یا ناخواسته مسئوالن و دست

 دانند! هیئت علمی را نشر مقاله در همان نشریات می
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حقاوق     به عنوان منبع اصلی پژوهش دریبه منابع حقوق اسالم توجهی کم .5.2
 ایران

حقوقی به منبع اصرلی   ، اقبال نویسندگان و پژوهشگرانیادشدهبه همان دالیل  اکنون ه 
حقروق   ، ک  شده و به جای پرداختن به اصول و مبانییحقوق ایران، یعنی حقوق اسالم

خرارجی ترجمره و اقتبرا  شرده و      قوقیح های قواعد و اصول و نظریه ینوع به، یاسالم
 مررور موجرب از   این حرکرت بره   د وخور یما پیوند م حقوقی به نهال نظام بسا ناشیانه چه
 تروجهی  بری د. بخشری از ایرن اتفراق ناشری از     شرو   بین رفتن اصالت نظام حقوقی ما مری  

ایرن  هرای نادرسرت بره     ریرزی  که ناخواسته و از طریرق برنامره   مسئوالن به این امر است
 اند. حرکت شتاب داده

 های گروهی  عدم اقبا  استادان به انجام پژوهش .5.3
عدم اقبال اسرتادان و   ،شود نقص دیگری که در زمینۀ پژوهش در عل  حقوق مشاهده می

امرری کره در    و مشرترک اسرت؛   پژوهشی گروهری  _متخصصان به انجام کارهای علمی 
درحرالی کره    شرود؛  انجام مری شور ما کمتر های دیگر بسیار متداول است، اما در ک کشور

 دارای مزایای زیادی است. 

 ها مسائل مربوط به مدیریت دانش اه .6
اشکال نیست. درحالی که در گذشته،  سسات آموزش عالی نیز بیؤها و م ه مدیریت دانشگا
های آموزشی را اعضای  که مدیر گروه )چنان ها تا حد زیادی انتخابی بود مدیریت دانشگاه

هرا هر  انتخرابی     سای دانشرکده ؤای دورتر، ر کردند و در گذشته ت علمی انتخاب میئهی
ها انتصابی و ترا حردی سیاسری شرده اسرت. در گذشرته،        این سمت ۀامروزه هم. بودند(
افراد شایسته و باتجربه و مورد قبول و اعتماد دانشگاهیان و نوعاً غیرسیاسری بره    معموالً
شوند کره   بسا افرادی منصوب می شدند، اما امروزه چه می مدیریت یا ریاست تعیینسمت 

هرای   که متفراوت از مردیریت دسرتگاه    -کافی در مدیریت دانشگاهی ۀشایستگی یا تجرب
هرای   و یکی از آفرت  ،ثرؤوهش مژندارند و این وضع در کیفیت آموزش و پ -اجرایی است

 نظام دانشگاهی است.
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 نظام آموزش و پژوهش حقوق های موجود در راهكارهای مقابله با آسیب
هرای رفرع    حرل  راهو  شمرده،های نظام آموزش و پژوهش حقوق  آسیب ،در بخش نخست

 اسرت ایرن، در ایرن بخرش ترالش شرده       وجرود  . برا شده استها نیز تا حدودی روشن  آن
کند، ارائه گردد.  و بالندگی نظام حقوقی ما را فراه  می نقایصرفع  ۀراهکارهایی که زمین

و  ،نظرران حقروق   کسوت و دیگر صاحب استادان پیش های دیدگاهصوص، ه  از در این خ
شده است. البته  استفادههای آموزش عالی  های حقوقی و نظام ر نظامدیگه  از تجربیات 
انحصاری ندارد و شراید اگرر تأمرل     ۀعنوان راه حل ارائه شده است، جنب آنچه در اینجا به

 ،كهن برسد. اما آنچه بیشتر مدنظر نویسندگان بروده های دیگری به  حل شود راه یبیشتر
 مدت وجود دارد. ها در کوتاه ی شدن آنیکه امکان اجرا استراهکارهایی 

 های مربوط به استادان های رفع آسیب حل  راه .1
های نظام آموزش و پژوهش حقروق مربروط بره     بخشی از آسیب ،گفته شدگونه که  ن هما

بسرا   ای است که چه گونه امور استادان به ةیت و جذب و اداریعنی نظام ترب استادان است؛
از صرالحیت کرافی برخروردار     نرد، اعضای هیئت علمی که در حرال حاضرر مشرغول کار   

 شود. نیستند. در این مبحث راهکارهای اصالح این وضع بررسی می

و  اعضای هیئات علمای  به  «آموزش و پژوهش» های علمی آموزش روش .1.1
 یار استادیاحیای نظام دست

هرا( بره محري اینکره فرردی در       در برخی رشته گذشته )و در حال حاضر، ۀدر چند ده
عنروان عضرو هیئرت علمری      توانسرت بره   راحتی می شد، به التحصیل می مقطع دکترا فارغ

حرالی کره    روش معلمی را فررا گرفتره باشرد. در    مشغول به کار شود، بدون اینکه شیوه و
 خصروص  عل  و دانش کافی نیست و روش تدریس و بره فراگیری ، صر  بودن برای معل 

. بنرابراین ضررورت دارد کسرانی    آید برنمیهر عالمی  ةداری هنری است که از عهد کال 
عنوان هیئت علمی جرذب مراکرز آموزشری و پژوهشری شروند، قبرل از        خواهند به که می

عنروان   بره  ،ر آنهای آموزشی خاصی را طی کننرد و در صرورت موفقیرت د    اشتغال، دوره
احیرای نظرام دسرتیار اسرتادی نیرز کمر،        ایرن،  بر افزونهیئت علمی جذب شوند.  عضو

کسروت فنرون مختلرف     کنرد ترا در کنرار اسرتادان پریش      شایانی به اعضرای جروان مری   
 داری و آموزش و پژوهش را فراگیرند. کال 



 3131، پاییز و زمستان 2، شمارة 5مطالعات حقوق تطبیقی، دورة  066
 

 دقت بیشتر در گيینش و جذب استادان. 1.2
موفق نبوده است؛ نره   ،ی موجود جذب اعضای هیئت علمیها که شیوه تجربه ثابت کرده
های عمومی و اخالقری. در گذشرته    صالحیت از جهتهای علمی و نه  به لحاظ صالحیت

اگرچه  ؛ارزیابی علمی داوطلبان هیئت علمی را برعهده داشتند ۀهای آموزشی وظیف گروه
طلب بودنرد و از ورود افرراد   ها انحصرار  بر این شیوه نیز انتقاداتی وارد بود و برخی ازگروه

کردند، اما دارای مزایای زیرادی نیرز برود     ها را رقیب خود تلقی می جدید جلوگیری و آن
طرور کلری    شد. امرا وزارت علروم، تحقیقرات و فنراوری بره      آن برطر  می نقایصکه باید 

جذب متمرکز از طریق وزارت علوم را ابداع کررد. ایرن    ةها را سلب و شیو اختیارات گروه
)کره   هرای عمرومی   صرالحیت  سبب شرد  اینکه از جمله ؛شیوه دارای معایب زیادی است
بره   ود وهای علمی ترجیح داده ش ( بر صالحیتاشکال نیست تشخیص آن ه  دقیق و بی

دارای نفروك   غلرب امایره کره    سواد و کر   های علمی کمتر توجه گردد و افراد بی صالحیت
 بررای عنروان شرغل ثرانوی و صررفاً      سیاسی و اجتماعی هستند و شغل هیئت علمی را به

هرا و   اند، وارد دانشرگاه  برداری سیاسی انتخاب کرده افزایش شأن و اعتبار اجتماعی و بهره
 آفت بزرگی است. این، مراکز علمی شوند که 

 رتقای اعضای هیئت علمیهای ترفیع و ا نامه آیین تجدیدنظر در ضوابط و. 1.3
که گفته شد، در حال  نظام ترفیع و ارتقای اعضای هیئت علمی نیز باید تغییر کند. چنان

)علوم انسرانی،   های مختلف علوم حاضر نظام یکسانی بر ترفیع و ارتقای استادان در رشته
ن میرا نظرر مری رسرد بایرد      درحرالی کره بره    ؛فنی و مهندسی و علوم پایه( حراک  اسرت  

ل شد. این درست نیست که ئتجربی و فنی و مهندسی تفکی، قا ،های علوم انسانی رشته
کنرد و کسری کره در     علوم قرآنی یا حقروق تردریس مری    ۀبرای ارتقای کسی که در رشت

 ISI ۀمقالر  برای م ال، مهندسی به تدریس اشتغال دارد،از ی، روش استفاده شود؛ ۀرشت
)از جملره حقروق(    های علوم انسرانی  باشد. در رشتهاصلی ارتقا و معیار  مالک برای هردو
تحقیق در حقوق ملری و اسرالمی درنظرر     برایاستادان  رغیبت منظور ههایی ب باید مشوق

تروان حقروق ملری و     با شعار نمی گرنهو ؛گرفته شود تا آفت ترجمه و اقتبا  درمان شود
ادان، بیشرتر جنبرۀ   ست که ارزیرابی علمری اسرت   ا اسالمی را تقویت کرد. اشکال دیگر آن

 که این ارزیابی باید واقعی و کیفی باشد. درحالی ؛صوری و کمی دارد
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 منطقی  های شیوهبر کار اعضای هیئت علمی  به  دقیقنظار( علمی . 1.4
بر کار اعضای هیئت علمی است. این نظارت نباید صررفاً   دقیقراهکار دیگر نظارت علمی 

 م ال، حضور و غیاب استادان کافی نیست، بلکره منظرور   رایاداری داشته باشد و ب ۀجنب
و به  شودبه این معنا که تدریس استادان به شیوةهای علمی ارزیابی  نظارت علمی است.

بسا مبنای علمی و منطقری نردارد، اکتفرا نشرود. همچنرین       اظهار نظر دانشجویان که چه
)نره مسرئوالن    هرا  گرروه  کسوت و کارهای پژوهشی اعضا باید از سوی استادان فن و پیش

د. گردمایه جلوگیری  د و از انتشار آثار تکراری و بیشوها( ارزیابی و نقادی  اداری دانشگاه
 ،منتشرر کردنرد   همای ک  علمیاز نظر مایه یا  باید استادان بدانند که اگر مقاله یا کتابی بی

دقت در اجرای  ها در معرض نقد استادان بزرگ متخصص قرار خواهد گرفت. البته اثر آن
ایرن کرار ترأمین     ۀاما الزم ،مه  است وقتی اعضای هیئت علمی نیز مقررات راجع به تمام
 معیشت آنان است. 

 های پژوهشی اصیل و اسالمی  ایجاد نظام تشویق استادان برای کار. 1.5
هرای اسرتادان بره آن سرو، الزم      برای تقویت حقوق ملی و اسالمی و جهت دادن پژوهش

بینری   از جملره پریش   ؛هایی برای آنان درنظر گرفته شود تا ایجاد انگیزه کند مشوق است
های مربوط به حقروق اسرالمی امتیراز     ارتقا است. باید برای پژوهش ۀنام ینیموضوع در آ

ند و صرر  موضروع   شودقت ارزیابی  ها باید به ویژه در نظر گرفته شود. البته این پژوهش
 افی نیست.ک پژوهش و اسالمی بودن عنوان آن

افيایی  افيایش سطح علمی استادان از طریق ایجاد تسهیال( تزم برای دانش. 1.6
 و فرصت مطالعاتی 

هرای مطالعراتی و    برخورداری از فرصت برایبرای ارتقای علمی استادان، ایجاد تسهیالت 
)داخرل یرا خرارج( بسریار مفیرد اسرت. نظرام فرصرت          های معتبرر  اعزام آنان به دانشگاه

 ،درستی اعمال شود )و صرفاً ی، سفر تفریحری نباشرد(   اتی اگر با نظارت دقیق و بهمطالع
ایرن نظرام    .باشرد علمی استادان بسیار سودمند  ۀافزایی و تقویت بنی برای دانشتواند  می

باسابقه  استادان عمل بیشترکه در  درحالی ؛مفید است و ثرؤبرای استادان جوان بیشتر م
 شوند. می آن برخوردار از
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 تجدیدنظر در مقررا( استخدامی و بازنشست ی استادان .1.7
سرت کره در مقرررات مربروط بره اسرتخدام و بازنشسرتگی اسرتادان         ا راه حل دیگرر آن 
ها و مراکز آموزش عالی بتوانند از تجربره اسرتادان    ای که دانشگاه گونه تجدیدنظر شود؛ به

ای باشرد   گونره  شستگی استادان باید بره مند شوند. مقررات بازن کسوت بهره و پیش سابقهبا
 ةکه تا زمانی که ی، استاد به لحاظ جسمی و روانری، توانرایی حضرور در دانشرگاه و ادار    

مگررر آنکرره خررود داوطلررب  حضررور وی بهررره برررد؛بترروان از  ،دارد کررال  یررا تحقیررق را
بسرا   هاند، اما چ بسیاری بازنشسته شده ۀبازنشستگی باشد. در حال حاضر استادان برجست

در مراکز آموزش عالی غیردولتری   یا حتی عضو هیئت علمی التدریسی صورت حق آنان به
ته سر نبایرد بازنش  ها توانایی فعالیت آموزشری را دارنرد و   پس آن ؛مشغول تدریس هستند

 شدند. می

صاور(   ها در دست اه قضا  باه  زمان استادان دانش اه هم امكان خدمتایجاد  .1.8
 محاکم عالی و تجدیدنظرمشاور یا قاضی در 

 برداری از تجربه و عل  استادان دانشگاه در دستگاه قضا ی، راه حرل آن  برای امکان بهره
بتوانند ساعات یرا روزهرایی از هفتره در     ،زمان با اشتغال در دانشگاه که استادان ه  ستا

کننرد.   خدمت عنوان مشاور یا عناوین دیگر، در محاک  عالی و تجدیدنظر دستگاه قضا، به
تواند از تجربه و عل  این استادان استفاده کنرد و ایرن    دستگاه قضا نیز می ،ین وسیلهه اب

تررین و   ایرن روش مهر    ،عرالوه  شرود. بره   امر موجرب ارتقرای سرطح دسرتگاه قضرا مری      
و  عمرل اسرت   ن دستگاه قضا و دانشرگاه و علر  و  میاترین راه برای ایجاد ارتباط  مطمئن
هرا   امکان اشتغال قضرات در دانشرگاه   اکنون ه ها نیز مفید است.  برای دانشگاه آنمنافع 
 که کاری بسیار مفید شدهعنوان پژوهشگر ساعتی فراه   التدریس یا به صورت حق به تنها
 .رسد نظر نمی به،اما کافی است

 های مربوط به دانشجویان راهكارهای رفع آسیب .2
 قابل توجه است: زیرهای مربوط به دانشجویان حقوق، راهکارهای  برای رفع آسیب
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ویژه در مقاطع کارشناسای ارشاد و    پذیرش دانشجو  به ۀتجدیدنظر در شیو. 2.1
 دکتری

در حال حاضر جذب دانشجو در مقراطع کارشناسری ارشرد و     ،گفته شدتر  پیشکه  چنان
ر پرایین اسرت، صرورت    دکتری به صورت متمرکز و با آزمون تستی کره سرطح آن بسریا   

صالحیت در این  سواد و به لحاظ علمی ک  گیرد و این امر موجب ورود دانشجویان ک  می
ویرژه   جذب متمرکز دانشجو به ةباید شیو نخست برای رفع این اشکال، ها شده است. دوره

صرورت مسرتقل    هرای حقروق بره    در مقطع دکتری تغییر کند و همانند گذشته دانشکده
تر صالحیت علمری داوطلبران را فرراه      نند. این امر امکان ارزیابی دقیقدانشجو جذب ک

باید به صورت تشریحی باشد تا امکان ارزیابی دقیرق و علمری    ها می ، آزموندوم؛ سازد یم
تروان ارزیرابی دقیرق و علمری از یر،       زیرا با تسرت نمری   ،دانشجویان وجود داشته باشد
اسرتنباط   ةتوان قو که می مسئله و تشریح استبلکه در قالب  ،دانشجوی حقوق انجام داد

 بسریاری . اگر اجرای این روش به علت سنجیدو تجزیه و تحلیل ی، دانشجوی حقوق را 
نجرام  تشرریحی ا  تستی و ۀتوان گزینش دانشجو را در دو مرحل می ،داوطلب ممکن نباشد

 .داد

تكمیلی و رعایت تناسب تحصیال( ویژه در مقاطع  به  کاهش تعداد دانشجو. 2.2
 ن استاد و دانشجومیا

طرور عرام(    )و نظام آموزش عالی بره  طور خاص های نظام آموزش حقوق به آسیباز یکی 
ای کره   این امر با هرر انگیرزه   های اخیر بوده است. تعداد دانشجو در سال ۀروی افزایش بی

حقروق،   ۀر رشرت خصروص د  بهویژه در مقاطع تحصیالت تکمیلی و  صورت گرفته باشد، به
 و ،قابل توجیه نیست و باید ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیالت تکمیلی تعدیل

افرزایش تعرداد    ایرن،  برر  افرزون ن تعداد دانشجویان و اسرتادان رعایرت شرود.    میاتناسب 
که امکانات رفاهی برای آنران فرراه  نشرود و ایرن امرر در      است دانشجویان موجب شده 

هرا   کراهش کیفیرت آمروزش آن    جویان به کار برای تأمین معاش وزمان دانش اشتغال ه 
خواهد کار آموزشی یا پژوهشی انجام  همچنین الزم نیست کسی که نمی مؤثر بوده است.

تحصیالت تکمیلی موجب افت کارهرای کارشناسری    دهد دارای تحصیالت تکمیلی باشد.
 شده است. در نظام اداری کشور
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 ویژه در مقاطع تحصیال( تكمیلی به  دانشجویانوقتی  رعایت نظام تمام .2.3
ویژه در مقراطع تحصریالت تکمیلری، بایرد      به ،برای باال بردن کیفیت آموزش دانشجویان

بسریاری از دانشرجویان مقراطع     اکنرون  ه وقت بودن دانشجویان رعایت شود.  نظام تمام
آنران بره   است ده ش سببدیگری دارند که این امر  های تکمیلی برای امرار معاش،اشتغال

کره ایرن دانشرجویان     ستا وقتی آن رعایت تمام ۀتحصیالت خود کمتر برسند. البته الزم
شود . اگر تعداد دانشجویان در این مقاطع واقعی باشندبه لحاظ معیشتی و رفاهی تأمین 

بیشرتر   د، امکان رسیدگی به امور رفاهی آنان نیزگردجلوگیری  انآن ۀروی از پذیرش بی و
 وقتی نمود. توان آنان را ملزم به رعایت نظام تمام و می شود  یمفراه  

هاای درسای    هاای مرباوط باه روش آماوزش و برناماه      های رفع آسیب حل راه .3
 حقوق

هرای   های نظام حقوقی ما به روش آموزش و برنامره  گفته شد که بخشی از آسیبتر  پیش
 شود. ا بررسی میه است. در این مبحث راهکارهای رفع آنمربوط درسی حقوق 

 تاییر روش تدریس حقوق. 3.1
 ترین راهکارها، تغییر روش تدریس حقوق است. یکی از مه 

تاییر نظام آموزشی دانشجوساتری به استادساتری  در جهت واقعای شادن   . 3.2
 ها نمره

باید روش دانشجوساالری نیز تغییر کند و استادان برای جلرب نظرر دانشرجویان از دادن    
 ،غیرواقعی خودداری کنند. در صورت امکان باید ورود به دانشگاه تسهیل شرود  های نمره

التحصیل شوند کره واقعراً    بلکه افرادی فارغ ،راحتی ممکن نباشد ولی فراغت از تحصیل به
یرا از   دانشجو حذ  شرود  از سویکرده باشند. همچنین باید نظام ارزیابی استاد  تحصیل

غیرواقعری بره دانشرجویان     ةاسرتادان از دادن نمرر   اهمیت کمترری برخروردار باشرد، ترا    
 خودداری کنند.  
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نامه و رسااله   پایان منظور برعهده گرفتن بهریيی و نظار( بر استادان  برنامه .3.3
 های تخصصی خود  در رشتهو نیي تدریس 

تخصصی خرود   ۀای باشد که هر استاد تنها در رشت گونه ها به باید در مراکز آموزشی برنامه
حقوق متمرکرز شرود، طبیعری     ۀنامه بگیرد. اگر استادی در ی، رشت تدریس کند و پایان

 و مزایای آن روشن است. خواهد داشتبیشتری به موضوع  ۀکه احاط است

 های حقوق  ها و دانشكده گروه ضابطۀ جلوگیری از گسترش و توسعۀ بی .3.4
هرا و   گرروه  ۀو بدون ضرابط  مرزودح بی برای بهبود کیفیت آموزش حقوق باید از گسترش

خراص   ۀحقروق یر، رشرت    ۀکه گفته شد، رشت های حقوق جلوگیری کرد. چنان دانشکده
افرزایش تعرداد    ۀاست و نباید کیفیت آموزش فدای کمیت و تعداد دانشجو شود و به بهان

 .ه گرددکاست یاز کیفیت آموزش ،دانشجو

 فصل واحدهای درسی  و سر ها علمی و اساسی در برنامه نظر تجدید. 3.5
راه حل دیگر برای بهبود کیفیت آموزش حقوق در ایرران، تجدیردنظر و برازنگری علمری     

 .گفته شد تر دربارة آن سخن  هاست که پیش  های درسی و سرفصل در برنامه

 های تحصیال( تكمیلی ایجاد گرایش در رشته. 3.6
هرای مختلرف    کمیلی، گررایش های مقاطع تحصیالت ت که در رشته ی، راه حل آن است

هرای   ها پریش برروی . در حرال حاضرر رشرته      شدن رشته ایجاد شود تا به سمت تخصصی
حقروق   ۀرشرت  اننرد م ؛مختلف حقوق در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری عرام هسرتند  

هرای مختلرف    توان در این مقراطع گررایش   درحالی که می؛ شناسی خصوصی، جزا و جرم
 تخصصی شدن پیش رفت که مزایای آن روشن است.ایجاد کرد و به سمت 

 های کارآموزی دانشجویان  ایجاد دوره. 3.7
هرای   شایسرته اسرت دوره   ،ا مسائل عملی حقوقبی بیشتر دانشجویان حقوق یبرای آشنا

احیرا شرود. ممکرن     ،کارآموزی ضمن تحصیل دانشجویان که در گذشته ه  وجود داشت
عداد دانشجویان، این امر ممکرن نیسرت، ولری ایرن     است گفته شود با توجه به افزایش ت

هرای حقروق را کراهش داد یرا      استدالل قابل پذیرش نیست. باید تعداد دانشجویان رشته
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تروان از   مری  ایرن  برر  افرزون هرا را ایجراد کررد.     های معتبر ایرن دوره  ک  در دانشکده دست
 کمر، گرفرت   کارن کانون وکال یا از قضات شاغل و بازنشسته برای ای همچوننهادهایی 

های صوری برای آشرنایی دانشرجویان برا مسرائل عملری تشرکیل داد؛        توان دادگاه می یا
 حال نباید به بهانۀ افزایش کمی، از کیفیت آموزش کاست. هر به

 ی یقضا ۀو روی  اهمیت دادن به دروس حقوق تطبیقی  فقه و اصو . 3.8
نظرر داشرت، اهمیرت دادن بره     دیگری که در تحول نظام آمروزش حقروق بایرد در     ۀنکت
ی است. بایرد تعرداد واحردهای ایرن     یقضا ۀو روی ،حقوق تطبیقی، فقه و اصول های  در
نه بره لحراظ تعرداد     اکنون ه داده شود. ها  آنافزایش یابد و اهمیت بیشتری به  ها  در

ن میرا خرود را در   ۀجایگراه شایسرت   هرا   این در ،ها و کیفیت تدریس واحد و نه سرفصل
 حقوق ندارند. ۀمقاطع مختلف رشت های  در

 ها  و تصویب و دفاع از آن  ها نامه نظار( بیشتر بر موضوعا( پایان .3.9
های دیگر، باید برر   نامه برداری از پایان جلوگیری از تصویب موضوعات تکراری و کپی رایب

ل حاضرر  ها نظارت بیشتری صورت گیرد. در حرا  نامه روند تصویب موضوع و دفاع از پایان
آن گسرترش تقلرب و    ۀشود و نتیج این امر نظارت کافی نمی ای است که بر گونه وضع به
افرزایش   درست. بخشی از این امر معلرول نظرام ایجراد شرده     اها  نامه برداری از پایان کپی

ها، اشتغال بیش از حردّ اسرتادان و درنهایرت عردم نظرارت       نامه تعداد دانشجویان و پایان
نامره   ای که وقتی پایان گونه ی دیگر حاصل فرهن، ایجاد شده است؛ بهو بخش کافی است

شود، افراد دیگر از اظهار نظر یا انتقراد خرودداری    با راهنمایی استادی خاص پیشنهاد می
بسرا   گیرد. وانگهی چه خود می هرچند موجه را بهی کنند و استاد راهنما نیز هر انتقاد می

و استادان مشراور   خوانند نامه را بادقت نمی پایان گرفتاری زیادعلت  بهکه استادان راهنما 
کنند. باید این روند تغییر کند و شراید   این خصوص احسا  مسئولیت نمی ه  درو داور 

هرای آموزشری برر انتخراب موضروع و طررح        و نظارت گروهمراقبت  ی، راه حل، افزایش
صورت مخفی باشد تا  نظام دادن نمره به نامه و کار استادان راهنما و مشاور و داور و پایان

کنند که در کارشناسی ارشرد   نظران پیشنهاد می  تر شود. برخی از صاحب ها دقیق ارزیابی
علمی زیر نظرر   ۀدانشجو ی، مقال -که اغلب ضعیف است –نامه حقوق به جای تهیه پایان

 ی، عضو هیئت علمی متخصص در موضوع خاص تهیه کند.
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ای آموزشی متفااو( بارای مقطاع کارشناسای  کارشناسای      ه اعما  روش .3.11
 ارشد و دکتری

 سرت ا طور کلی( آن )و شاید آموزش عالی به راهکار دیگر برای بهبود نظام آموزش حقوق
که شیوةآموزش برای مقاطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی که در حال حاضر تقریباً از 

 ند:  شود، تغییر ک می روش در کلیۀ مقاطع استفادهی، 
کارشنا  حقوقی برای تصدی مشراغل   تربیتدر مقطع کارشناسی، چون هد  الف( 
روش آمروزش حقروق و منرابع آموزشری      )قضا، وکالت و مشاوره حقوقی( اسرت،  حقوقی

ای  گونره  ریزی آموزشی و روش آمروزش بایرد بره    متفاوت خواهد بود. در این مقطع برنامه
آمرادگی تصردی ایرن مشراغل،      بررای باشد که به دانشجو اطالعات و تجارب عملری الزم  

آموزش داده شود. در این مقطع دانشجو باید اصول کلی حاک  بر عل  حقوق را فرا گیررد  
تفسیر قوانین و مقررات و استنباط احکام از منابع آن را بیاموزد. تدریس برخی از  ةو نحو
بلکره   ،ناسی و اقتصاد برای دانشجویان این مقطرع الزم نیسرت  ش جامعه همچون ها در 

های استدالل  و شیوهقوانین و مقررات کشور و اصول و مبانی حقوق فراگیری آموزش، به 
هد  از آموزش  ،. به دیگر سخنشود آن محدود میاستنباط با رویکرد عملی و اجرایی  و

اسرتنباط   ةمنطرق حقروقی و قرو   اصول و قواعد حقوق و پرورش  یادگیری ،در این مقطع
 حقوقی است. در مناصببرای اشتغال  اودانشجو و آماده کردن 

ویژه دکتری، هد  از آموزش حقروق، تربیرت    اما در مقاطع کارشناسی ارشد و بهب( 
آموزش محدود به فراگیری و تفسیر قوانین  ،در این مقاطع حقوق است. عال  و پژوهشگر

بر مبانی و اصول کلری،   افزونبلکه  ،شود ص حقوقی نمیو مقررات موجود و موضوعات خا
شناسی، زبان عربی، فقره و اصرول،    شناسی، روان نظیر جامعه ،علوم پایه و مقدماتی حقوق
طور دقیق تدریس شود. چون هد  از پرورش دانشجو در ایرن   حقوق تطبیقی نیز باید به

های حقروقی و   ین لوایح و طرحپرداز برای تدو دان سطح باال و نظریه مقاطع، تربیت حقوق
المللی  ایجاد قواعد و حل مشکالت حقوقی کشور یا دفاع از حقوق و دعاوی در سطح بین

 .داردکه روش آموزش در این مقاطع با مقطع کارشناسی تفاوت  طبیعی است .است

 ای  رشته های میان گسترش رشته. 3.11
تواند به بالنردگی و   هایی است که می حل ای نیز یکی از راه رشته های میان گسترش رشته

 های اخیر حرکتی به این سرمت ایجراد شرده،    در سال نظام حقوقی ما کم، کند. ۀتوسع
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هرای حقروق نفرت وگراز، حقروق       و باید تقویت شرود. ایجراد رشرته    ولی بسیار کند است
 ها در این راستا صورت گرفته است. اقتصادی، حقوق ارتباطات و ام ال آن

تصدی مشااغل مهام    منظور بهریيی برای تربیت اخالقی دانشجویان  برنامه .3.12
 ی یقضا

ریرزی جهرت تربیرت اخالقری دانشرجویان بررای        اقدام دیگری که باید انجام شود، برنامه
ی و یهرایی کره نظرام قضرا     یکری از آفرت   اکنرون  ه ی است. یتصدی مشاغل حسا  قضا

هستند، مشرکل   رو به روند با آن ا اطحقوق در ارتب ۀنوعی با رشت طورکلی مشاغلی که به هب
ریرزی   ای اسرت. بایرد برنامره    به اخالق حرفره  پایبندکارآمد و  نیروی انسانی سال ، صالح،

ای نیز دانشرجویان آمروزش    زمان با تربیت علمی، از لحاظ اخالق حرفه که ه  چنان باشد
کره بررای دانشرجویان     هرایی  که در این زمینه بایرد در   الزم را فراگیرند. طبیعی است

شود با درو  دانشجویان دیگر تفاوت داشته باشد، زیررا مشراغلی کره     حقوق تدریس می
 .است دانشجویان حقوق به آن مشغول می شوند، حسا  و متفاوت

 های علمیه های سنتی آموزش در حوزه برداری از روش بهره .3.13
عالی در کشرور ایرران نامیرد،    را نظام سنتی آموزش  توان آن نظام آموزش حوزوی که می

کره   طوالنی هزار و پانصد سراله اسرت، و دارای مزایرای چشرمگیری اسرت      ۀدارای سابق
خرروانی، مسررتمر بررودن آمرروزش،   حاکمیررت معنویررت، آزادی در انتخرراب اسررتاد، مررتن 

هاسررت و  آن ۀوقررت و... از جملرر مطالعه)مباح رره( و تحصرریل تمررام مطالعرره و پررس پرریش
 صرفایی و کراظمی،   .ک.)ر اند ی جداگانه به نقد و تحلیل آن پرداختها نگارندگان در مقاله

اسا  بایرد از مزایرای نظرام آمروزش حروزه، ایرن میرراث         به بعد(. براین 342ص 3143
 بها، بهره برد. گران

 های مربوط به منابع علمی و آموزشی حقوق  های رفع آسیب حل راه. 4
 شود: پیشنهاد می زیرهکارهای های مربوط به منابع علمی، را برای رفع آسیب

 های درسی استاندارد ن ارش و تدریس کتاب .4.1
هرای   کتراب  بایرد  ،ویرژه در مقطرع کارشناسری    برای یکنواخت کردن آموزش حقروق، بره  



 063 ...ژوهش علم حقوق در   آموزش و پ یها آسیب

 
 ،های مصوب و دارای کیفیرت الزم باشرد   که منطبق با برنامه _هرچند متعدد _استاندارد
 از سروی ها باید  شود. البته نگارش این کتابحقوق تدریس  های دانشکده همۀتهیه و در 

صورت علمی صورت گیررد. مزایرای علمری و     های مربوط و به استادان متخصص در رشته
نظمی حاک  بر منرابع درسری    عملی این کار بر کسی پوشیده نیست. این کار تشتت و بی

کره موجرب   غیراسرتاندارد   هرای  ابو از تردریس کتر   ها را از میان خواهد برد در دانشکده
 د.  کرشود، جلوگیری خواهد  آموزش دانشجویان می ةتفاوت سطح و نحو

   جملااه  از  ای بااا مجااال( و منااابع علماای تقویاات منااابع علماای و کتابخانااه .4.2
 خارجی 

هرا برا منرابع علمری مرورد نیراز در        اقدام دیگری که باید انجرام شرود، تقویرت کتابخانره    
منرابع  کمبرود   دچرار هرای حقروق    های دانشرکده  کتابخانه اکنونهای حقوق است.  رشته

 خصروص  مجرالت خرارجی حتری در   کمبرود  . هسرتند ویرژه منرابع خرارجی،     علمی، بره 
هر  کرامالً    ،تهرران  حقروق دانشرگاه   ةحقوق، از جمله دانشرکد  های معتبرترین دانشکده

 هرا  معتبرر خرارجی در کتابخانره    مه  و های ابکت . بسیاری از مجالت وخورد چش  می به
 بیشرتر هرای معتبرر حقروق     این درحالی است که قبل از انقالب کتابخانره  و ندارند وجود

 کردند.   خارجی را دریافت می مجالت و منابع معتبر

 اسالمی -های اصیل ملی ایجاد ان یيه برای انجام پژوهش. 4.3
هرا فعالیرت    حقوق ملی و اسرالمی بایرد بررای اسرتادانی کره در ایرن حروزه        برای تقویت

در ایرن   پرژوهش بیشتری بررای   ةها انگیز در نظر گرفته شود تا آن هایی مشوق کنند، می
 .تر دربارة آن سخن گفته شد ، که پیشحوزه داشته باشند

 پژوهش در حقوق ۀهای مربوط به حوز های مقابله با آسیب حل راه. 5
 رسد: نظر می مفید به زیرپژوهش، راهکارهای  ةهای مربوط به حوز برای رفع آسیب

 و مقات( استادان  ها ابایجاد تسهیال( تزم برای چاپ کت. 5.1
و مقاالت استادان است. باید ترتیبی  ها ابایجاد تسهیالت برای چاپ کت ،یکی از راهکارها
چاپ شرود. در حرال حاضرر     التالیف مناسب و با حق آسانی استادان به آثاراتخاك شود که 
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 ۀویرژه در زمینر   به و دیگر اینکه شود ق انجام نمیطور عادالنه و دقی ارزیابی آثار حقوقی به
الزم اسرت  البتره   .ای چاپ شود گاه بیش از ی، سال باید در انتظار ماند تا مقاله مقاالت،

مقالره نبایرد   ولی چراپ و انتشرار    ،طور دقیق انجام شود به ارزیابی علمی آثارداوری و که 
پرژوهش کرار    ةوقت در حوز صورت تمام برای استادانی که به این بر افزون. زیاد طول بکشد

ۀ های مالی در نظر گرفته شود تا دغدغر  باید مشوق ،نمایند کنند و آثار بدیع تولید می می
 معیشتی نداشته باشند.

نظااار( بیشااتر باار محتااوای کتااب و مقااات( چاااپی  باارای جلااوگیری از   .5.2
 برداری کپی

بره معنرای    های حقروقی  و پژوهشهای مه  پژوهش به معنای عام  متأسفانه یکی از آفت
کره قربح آن ازبرین رفتره اسرت. صرر  نظرر از         کرار زشرتی  بررداری اسرت؛    خاص، کپی

و مقاالتی کره برا    ها ابهای دانشجویی، در حال حاضر ک  نیستند کت ها و رساله نامه پایان
شوند. باید نظامی ایجراد شرود کره ممیرزی و      برداری از روی آثار دیگران منتشر می کپی
االمکران از ایرن اقردام     از انتشار( با دقت بیشتری انجام شرود ترا حتری    پیشری آثار )داو

 عمل آید. نادرست جلوگیری به

 ها و مراکي آموزش عالی  مدیریت دانش اه ۀهای مربوط به نحو حل راه .6
ست که در اینجرا  اها  دانشگاه ةها معلول نظام ادار بخشی از این آسیب ،که گفته شد چنان
 د:شو های رفع آن ارائه می حل صار راهبه اخت

هاا و دادن اختیاارا( بیشاتر باه هیئات امناای        رعایت نظام استقال  دانش اه. 6.1
 دانش اه 

و حتری   هرا مطررح بروده اسرت     بحث استقالل دانشگاه ها پیش از سال ،دانی  که می چنان
قرانون تأسریس    ی قبرل از انقرالب برگردانرد. در    هرا  توان به سال را می تاریخی آن ۀسابق

 قبرل از انقرالب،   بینی شده بود و استقالل دانشگاه پیش ش،3131دانشگاه تهران مصوب 
ت ئر که قانون تشکیل هی 3197. از سال ندشد ی اداره مییصورت هیئت امنا ها به دانشگاه

طرور رسرمی در مقرررات     ها بره  تصویب رسید، بحث استقالل دانشگاه ها به امنای دانشگاه
هرا ادامره یافرت، و برا تصرویب قرانون و        ه  روند استقالل دانشرگاه  از آن مطرح شد. بعد
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قرانون   43 ة، سرپس بنرد الرف مراد    3193ها در سرال   مالی و معامالتی دانشگاه ۀنام آیین
 ۀقرانون برنامر   21 ةتصرویب بنرد ب مراد    نهایتدر و 3444چهارم توسعه در سال  ۀبرنام

مطرابق مقرررات موجرود،     اکنرون  هر  این روند تکمیل شد.  3131در سال  پنج  توسعه،
هررا برره لحرراظ مررالی، اداری، اسررتخدامی و تشررکیالتی، صرررفاً تررابع مصرروبات و   دانشررگاه

اداری و اسرتخدامی   های هیئت امنرا هسرتند و از شرمول مقرررات عرام مرالی،       نامه آیین
هاست. اما متأسفانه  آنها و تقویت  این امر ظرفیت خوبی برای استقالل دانشگاه ند.ا خارج

م رال بررای    رایچنین استقاللی وجرود نردارد. بر   مدیریت آموزش و پژوهش و  ۀدر زمین
 و اسرتخدام و ارتقرای  تحصیلی و نیز نظام پذیرش و آموزش دانشجو  ۀایجاد هر نوع رشت
ایرن امرور در وزارت علروم     پریش ها هیچ استقاللی ندارند، بلکره بریش از    استاد، دانشگاه

که پذیرش دانشرجو در مقطرع دکترری بره صرورت متمرکرز و        شده است؛ چنانمتمرکز 
حق  که در گذشته غیرمتمرکز بود. درحالی ؛گیرد انجام می ای که قابل ابراد است، گونه به
هرا اسرتقالل داده شرود. البتره وزارت علروم       ها نیز به دانشرگاه  که در این زمینه ستا آن
حفظ کند، چون اجرایی شدن مصروبات هیئرت امنرا    بر این امور را تواند نظارت خود  می

اسرتخدامی   ۀنام های اخیر با تصویب آیین منوط به تأیید و ابالغ وزیر علوم است. در سال
ها استقالل دانشگاه در امرور اسرتخدامی نیرز برا      برای کارمندان غیرهیئت علمی دانشگاه

 .چالش مواجه شده است

 قضائیه  ۀهای حقوق و قو دانشكدهن میاایجاد ارتباط ساختاری  .6.2
ن میرا سراختاری   ۀها، ایجاد رابطر  و جبران آسیب نقایصراه حل دیگر برای رفع برخی از 

های حقوق و دستگاه قضا است. در حال حاضر این ارتباط وجود ندارد و این امر  دانشکده
از  ،عمرل  ةهرای حقروق از حروز    و موجب غافل شدن دانشکده ،منشأ بسیاری از مشکالت

 شده اسرت. البتره بررای   ، از سوی دیگر ،ی، سو، و ناآگاهی دستگاه قضا از مسائل نظری
عملی شدن این فکر باید تدابیری اندیشید، اما ی، راه حل، فراه  کردن زمینۀ همکراری  

 دستگاه قضا است. وها  دانشگاه متقابل اعضای هیئت علمی

 عنوان یك بن اه اقتصادی  ها به تاییر دیدگاه مسئوتن نسبت به دانش اه. 6.3
شروم آن برر    ۀسرای  کره اخیرر   ۀمشکالت اقتصادی در دهبا کشور ما رویارویی با توجه به 

انرد. در   هرا نیرز از آثرار آن در امران نمانرده      کند، دانشگاه شئون جامعه سنگینی می همۀ
 هرا و درآمردزایی،   تجاری کردن علروم و اسرتقالل مرالی دانشرگاه     ۀهای اخیر به بهان سال
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ها تغییر کرده است. امکانرات رفراهی بررای دانشرجویان و      های دانشگاه بسیاری از فعالیت
های جذب دانشجو نیز تغییرر   و شیوه استادان بسیار محدود شده و گاه از بین رفته است

بسا بدون آزمرون دانشرجو جرذب شرده اسرت. درواقرع        کسب درآمد، چه ۀکرده و به بهان
کنند که بایرد سرودآور باشرد؛     همانند ی، بنگاه اقتصادی نگاه میها  مسئوالن به دانشگاه

هرا در   بار است و بایرد تغییرر کنرد. سرود دانشرگاه      درحالی که این دیدگاه مخرب و زیان
و چره درآمردی بهترر از ایرنگ! اگرر بناسرت        تربیت نیروی انسانی شایسته و صالح است،

اقتصادی تأسیس کنری  نره اینکره     باید شرکت تجاری و بنگاه ،درآمد مالی داشته باشی 
هرا کسرب درآمرد مرالی      ها را به بنگاه اقتصادی تبدیل کنی . اگر هرد  دانشرگاه   دانشگاه

اصروالً ایرن    ایرن  برر  افرزون باشد، پس تربیت نیروی انسانی را چه نهادی باید انجام دهدگ 
ی دینری  آموزی و تحصیل که در اسالم و مبران  نگرش با دیدگاه اعتقادی ما نسبت به عل 

 وجود دارد در تعارض است. 

 نتیجه 
نظرران   میردانی و نظرخرواهی از اسرتادان و صراحب     ۀشده و مطالعر  انجام های پژوهشاز 

توان نتیجه گرفت که نظام آموزش و پژوهش حقوق در  حقوق، می ۀکسوت و باتجرب پیش
ی دارد و عوامرل مختلفر   هرا  تعل این امر های متعددی است و و ضعف نقایصایران دارای 

که مشکالت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و تغییر نگرش دانشجویان و داوطلبان نسبت 
گرایی از ی، سو، و سرو    ها و گسترش حس مدرک به آموزش عالی و تحصیل در دانشگاه

ها و نگاه کمی و اقتصادی به عل   مدیریت در سطح عالی مدیریت آموزش عالی و دانشگاه
هرای   هاسرت. در دهره   ترین عوامرل آن  فی، از سوی دیگر، مه و آموزش عالی به جای کی

اخیر، به دالیل مختلف )که در جای خود قابل بررسی است( گرایش شردیدی بره سرمت    
هرا نره از براب اشرتیاق بره       گرایی ایجاد شده است. این گررایش  تحصیالت عالیه و مدرک

هرای   کسب موفقیرت  کسب عل  و دانش، بلکه به انگیزهای مالی و اقتصادی و آموختن و
منظور کسب مدرک دانشرگاهی و برخرورداری از امتیرازات آن بروده      اجتماعی و صرفاً به

ها، متصردیان آمروزش عرالی کشرور،      است. با افزایش تعداد داوطلبان تحصیل در دانشگاه
 ،ها و مراکرز آمروزش عرالی را گسرترش داده     ها، دانشگاه ضابطه و بدون رعایت حداقل بی

ایرن امرر موجرب افرت شردید آمروزش و        که یافتگیری  تعداد دانشجویان افزایش چش 
برای تأمین اعضای هیئرت علمری،    تادانشده است. چون جذب اس ها پژوهش در دانشگاه

به صورت غیراصولی و غیرعلمی و بدون احراز شرایط الزم و صرفاً برر مبنرای دارا برودن    
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گذشته مدرک کارشناسی ارشد( صورت گرفتره،   ها و در مدرک دکتری )و در برخی رشته

عل  است. پذیرش  ها آنکه برای استادی و معلمی، شرایطی الزم است و یکی از  درحالی
گیرد که برا ایرن روش،    دانشجو نیز یا از طریق آزمون تستی و یا بدون آزمون صورت می

مقراطع   در توان صالحیت علمری دانشرجو را بررای تحصریل     نمی ،حقوق ۀویژه در رشت به
کارشناسی ارشد و دکترری احرراز کررد. ایرن روش موجرب افرزایش تعرداد دانشرجویان         

 سواد در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد شده اسرت. وجرود نظرام ترورم نمرره نیرز       ک 
هرا نیرز اسرتادان     التحصیل شوند و خرود آن  راحتی فارغ که این افراد بهاست موجب شده 
عرالوه، مشرکالت اقتصرادی و     به یابد. میین دور باطل ادامه شوند و ا می ها آینده دانشگاه

گرایری از یر، سرو، و     های مالی و اقتصادی در تحصیل علر  و مردرک   اجتماعی و انگیزه
موجرب   های زیاد استادان به کارهای غیرعلمی برای امرار معاش از سروی دیگرر،   اشتغال

علمری شرده    ۀمایر  آثرار کر   برداری و انتشرار   رکود شدید آموزش و پژوهش و ترویج کپی
هرای   حقوق ندارد، اسرتفاده از روش  ۀاست. در کنار این عوامل کلی که اختصاص به رشت

جای ایجاد قوة استنباط و اسرتدالل   نادرست آموزش حقوق و روش انباشت محفوظات به
 وبرخری از عنراوین   نداشرتن  هرا و دسرتگاه قضرا و انطبراق      ارتباط برا دادگراه   نداشتنو 

 ۀحقروق مایر   ۀکه دانشجویان رشتاست شده  سببهای جامعه  درسی با نیاز های سرفصل
 باشند.   نداشتهعلمی مناسبی 

ترین راه حل تغییرر   اندیشی کرد و مه  اسا ، برای رفع این مشکالت باید چاره این بر
تغییر شیوة پرذیرش دانشرجو و تربیرت     ارتقای آنان و ترفیع و ةشیو روش جذب استاد و

ها  نگرش مسئوالن به آموزش عالی از کمیت به کیفیت است. دانشگاه تغییر وآموزش او و
های اقتصادی و کسب  نه بنگاه ،باید مراکز تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص باشند

ریرزی   مردیریت و برنامره   ۀهرا در زمینر   درآمد و سرمایه. همچنین باید استقالل دانشرگاه 
حال در ایرن   هر وجود آید. به حول و تغییر نگرش بهگردد تا امید ت حفظآموزشی و ... نیز 
 ،دشرو و بررسری  شرمرده  هرا   ها و راهکارهای مقابله با آن ، آسیباست تحقیق تالش شده

 ولی شایسته است در این زمینه تحقیق بیشتری صورت گیرد.

 و مآخذ منابع

  
حقعوق ،از  تحقیقی پیرامون وضععی  علعم   "، (3143) کاظمی، محمود صفایی، سید حسین و .3

 تابستان. ، بهار و3 ة، شمار3ة دور ،حقوق تطبیقی ۀ، مجل"ورود اسالم به ایران تا انقالب اسالمی



 3131، پاییز و زمستان 2، شمارة 5مطالعات حقوق تطبیقی، دورة  066
 
وضعی  علم حقوق در ایران بعد از پیعروزی  "، (3143)کاظمی، محمود  صفایی، سید حسین و .2

 زمستان. پاییز و ،2 ة،شمار 3ة دور ،حقوق تطبیقی ۀ، مجل"گیری آینده جه  با انقالب اسالمی ،
انتشرارات  تهران،  ،صد مقاله در روش تحقیق در حقوق، (3142) محمدجعفر جعفری لنگرودی، .1

 گنج دانش.
 تحقیقات میدانی ها و نامه پرسش .4

ین وسریله از  ه اکه ب ای  هبهره برد زیرشفاهی استادان ارجمند  کتبی و های دیدگاهدر این پژوهش از  .5
آشوری، اسعماعیلی، الرعری ، الماسعی،    آقایان دکتر  کنی : ها صمیمانه تشکر می همکاری آن

امععامی، انرععاریربا را، بععا ری، بهرامععی احمععدی، حبیبععا، رحیمععی، ره پیعع ، روشعع ، 
کریمعی، محقعق دامعاد،     زاده، صاد یرمحمودا، صعاد ی نرعا ، ععادع، عرا عی،  اسعم     

 .خانم دکتر جنیدی محمدیراحمدا، مهرپور، هاشمی، یزدانیان و سرکار

 


