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  چکیده
دوره اول از  .توان به سـه دوره زمـانی تقـسیم نمـود     آن را می، براي مطالعه وضعیت علم حقوق در ایران     

حقوق با فقه اسالمی ، در این دوره که تا انقالب مشروطیت ادامه دارد. شود ورود اسالم به ایران شروع می
امل و تطور فقه اسالمی در حوزه هاي علمیه را بررسی تمایزي ندارد و براي آگاهی از وضعیت آن باید تک

ویژگیهـاي  ، که نماد آموزش عـالی سـنتی در ایـران اسـت    ،  آموزش وپژوهش در حوزه هاي علمیه     . نمود
عـدم شـرایط خـاص بـراي ادامـه      ، تمام وقت بـودن ، منحصر به فردي دارد که تکیه بر معنویت و اخالق       

حقوق موضوعه ، با انقالب مشروطیت و وضع قوانین و مقررات    . از جمله آنهاست   ...متن خوانی و  ،  تحصیل
که بعدا منجر به تأسـیس  (به دنبال تأسیس مدرسه عالی حقوق . شود به معناي خاص در ایران ایجاد می      

آموزش حقوق به ) گردد هاي دانشگاه تهران می دانشکده حقوق و علوم سیاسی به عنوان یکی از دانشکده     
نظام آموزش حقوق که بر مبناي نظام هاي آموزش   . شود  آغاز می  ]هاي علمیه  هدر کنارحوز [سبک جدید   

نظـامی پیـشرفته بـود ولـی نقـایص و       ،  اگـر چـه در حـد خـود        ،  گرفتصورت می ،  به ویژه فرانسه  ،  غربی
در ایـن  . که اهتمام و توجه بیش از حد به نظام حقوقی خـارجی از جملـه آنهاسـت            ،  هایی داشت  کاستی

بعد   اساسی ایجاد شده حقوق تا انقالب اسالمی مورد بررسی قرار می گیرد و تحوالت  وضعیت علم  ،مقاله
   .از انقالب اسالمی موضوع مقاله دیگري می تواند باشد

  متون درسی حوزه، منابع فقه، متن خوانی، حوزه علمیه، آموزش فقه : کلیديهاي هواژ

                                                
  kazemi46@gmail.com            66497912: فاکس-نویسنده مسئول  *
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  مقدمه
د در جامعه و هدف آن ایجاد نظم اجتماعی      قواعد واصول حاکم بر روابط افرا     ،  موضوع علم حقوق  

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

هیچ چیز دیگري وجـود نخواهـد   ، نباشدشود و اگر در جامعه نظم نظمی و هرج و مرج ایجاد می   
بـه رغـم اینکـه    ، چون تجربه ثابت کرده است کـه . 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                  
امعه کـه اجـراي آن نیـز از    بدون وجود اصول و قوانین حاکم بر ج       ،  در نهاد هر انسان وجود دارد     

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

از  ...کالـت و و، یعنـی قـضاوت  ، مشاغلی که دانش آموختگان این رشته در جامعه برعهـده دارنـد      
در میان حرفه ها و مشاغلی کـه افـراد در جامعـه برعهـده مـی                . اهمیت بسیاري برخوردار است   

» حرفه«در ذیل عنوان » قضا«گیرند هیچ حرفه اي به اهمیت قضاوت نیست و شاید آوردن واژه       
ـ       » قضاوت« .صحیح نباشد » شغل«یا   ا در تمام جوامع بشري و ادیان الهی قابل ستایش و بسیار ب

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

امین و سلیم النفس تربیت و پرورش یابند کـه   ،  متعهد،  مسلماً براي تصدي این مشاغل باید افراد عالم       
از لحاظ علمی نیـز بایـد از   ،  لحاظ سالمت نفس و ایمان و عدالت باید در حد اعال باشند   ضمن اینکه از  

آگاهی الزم برخوردار بوده و به اصطالح داراي ملکه اجتهاد باشند تا بتوانند حکم مـسایل جزیـی را از                   
  . روي قواعد و اصول کلی استنباط نمایند و به عبارتی امور جزیی را بر اصول کلی تطبیق دهند

از آنجایی که حکم تمام موضوعات و حوادثی که در جامعه اتفاق می افتد در قانون وجود ندارد و اصوالً 
قاضی باید از چنان قوه و استعدادي برخوردار باشد تا بتواند از روي اصول           ،  چنین چیزي ممکن نیست   

علم حقوق و تربیت افراد بر این اساس بحث آموزش   .احکام مورد را استنباط نماید     ،کلی و منابع فقهی   
  . متخصص در این رشته از دیر باز مطرح بوده و همیشه دغدغه بزرگان جامعه بوده است

نظـام آمـوزش و   ، با توجه به تحوالتی که علم حقوق در طی قرون متمادي به خود دیـده اسـت              
وضعیت علـم حقـوق    . پژوهش در این رشته و تربیت افراد متخصص و محقق متفاوت بوده است            

  . در کشور ایران را به سه دوره کلی می توان تقسیم نمود
و فقـه اسـالمی   ) در معناي خـاص خـود     (دوره اول زمانی است که تفکیکی بین حقوق موضوعه          

براي بررسی وضعیت علـم حقـوق در   . وجود نداشته است و در واقع فقه و حقوق یکی بوده است       
زیـرا  .  علمیه و نظام آموزشی آن بررسی شوداین دوره باید فقه اسالمی و تطور آن در حوزه هاي    
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حوزه هاي علمیه تنها مرکز آموزش  ،تا قبل از تأسیس مدرسه عالی حقوق و بعداً دانشگاه تهران          
شـود و تـا    این دوره از بدو ورود اسالم به ایران شروع مـی . اند عالی در تمام رشته هاي علوم بوده    

ی بـراي بررسـ   . یابـد  ادامه مـی  ،  رهاي غربی عصر مشروطیت و وضع مقررات جدید به سبک کشو        
  .باید فقه اسالمی مورد بررسی قرار گیرد، وضعیت علم حقوق در این دوره

که آن را  ،نظام آموزش و پژوهش حوزه علمیه داراي محسنات و امتیازات منحصر به فردي است         
و ( تهذیب نفـس  بر معنویت و اخالق و تکیه ؛گرداند از تمام نظام هاي آموزشی جهان متمایز می      
از امتیـازات اصـلی و منحـصر    ) قبل از آموزش علـم  ،به تعبیري تکیه بر پرورش و تربیت اخالقی    

که در طی هزار و سیصد سـال کـه از عمـر ایـن            ،همین امر موجب شده    .هاي علمیه است   حوزه
گذرد نخبگان زیادي تربیت شده و تحویل جامعه گردیـده انـد کـه نـه تنهـا بـه        نهاد مقدس می 

 ،خود بوده و شهره جهانی شـده نـد   معنوي و عرفانی بلکه از لحاظ علمی نیز سر آمد دوره    حاظل
 ،)ق .  ه460(شـیخ طوسـی   ،)ق .  ه413(شیخ مفیـد    .و آوازه آنان در سراسر جهان پیچیده است       

 ...امام خمینی و  ) ق .   ه 1281( شیخ انصاري  ،)ق .   ه 1030( شیخ بهایی  ،)ق .   ه 726( عالمه حلی 
به عالوه در شیوه جذب طلبـه و تـدریس       .مله برخی بزرگان و تربیت شدگان حوزه هستند       از ج 

اکنون که بحث تحـول نظـام      .در حوزه نیز ویژگیهایی وجود دارد که در خور تأمل و توجه است            
آموزشی به طور کلی مطرح است و ویژگیها و امتیازات برجسته آموزش و پژوهش در حـوزه بـه                

جا دارد با تأملی بیشتر بار دیگر به        ،)رود به فراموشی سپرده شود       یا می ( فراموشی سپرده شده    
ظـاهر جـذاب    اصل خود رجوع نموده وایـن پیـشینه درخـشان خـود را از یـاد نبـرده و فریفتـه           

که وضعیت آموزش و پژوهش را در     ،براین اساس بر آن شدیم     .هاي آموزش خارجی نگردیم    نظام
اي براي شیفتگان  باشد که بتوان از این طریق توشه ،ی قرار دهیم  حوزه هاي علمیه را مورد بررس     

  .دانش و معنویت و کماالت انسان فراهم نماییم
در ادامه نهاد حقـوق   ،تا انقالب اسالمی است ،چون موضوع این مقاله بررسی وضعیت علم حقوق 

  .دهیم انقالب مشروعیت ایجاد گردید را نیز مورد بررسی قرار می موضوعه که بعد از
این دوره از عصر مشروطیت و وضع اولین مقررات و تاسیس عدلیه به سبک جدید و تاسیس مدرسـه عـالی             

  .شود شروع می، به منظور تربیت نیروهاي متخصص جهت اشتغال در مشاغل قضایی و اداري، حقوق
نـوان  به مرور علم حقوق به ع، در این دوره با وضع قوانین و مقررات جدید در موضوعات مختلف      

در ایـن دوره علـم حقـوق     .آید به وجود می، در فرهنگ ایران، موجودي مستقل در کنار علم فقه  
یک علم نوپاست و با تربیت برخی از عالقه مندان این رشته در کـشورهاي خـارج و اسـتفاده از               

مقدمات تاسیس و آموزش ایـن رشـته بـه سـبک کـشورهاي              ،  اساتید حقوق کشورهاي خارجی   
ي عالی حقـوق تأسـیس    مدرسه،  شمسی1299تا اینکه در سال .  فراهم می گردد غربی در ایران  

  .)23ص  ،1377، مبارکیان( شود می
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) که دوره تحصیل آن سه ساله بوده اسـت ( نفر از مدرسه عالی حقوق  83 مجموعاً   1306تا سال   
عـالی   با پیوستن مدرسه عالی تجارت بـه مدرسـه           1312در اسفند ماه    . شوند فارغ التحصیل می  

و ریاست دانشکده بـر عهـده علـی     یابدرسماً دانشکده حقوق گشایش می، حقوق و علوم سیاسی 
  .گیرد اکبر دهخدا قرار می

دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادي نیـز در آن    ،  با تاسیس دانشگاه تهران   ،  1313در سال   
در این زمـان در     . شودگردد و تحول جدیدي در رشته حقوق و آموزش آن ایجاد می           تاسیس می 

  . تجارت وجود داشته است-اقتصادي و اداري، سیاسی، چهار رشته حقوق قضایی، دانشکده حقوق
 دانـشکده حقـوق بـه      1319در سـال    ،  1318با احداث ساختمان فعلی دانشکده حقوق در سال         

در این دانشکده سـه رشـته حقـوق    . صورت امروزي و در محل فعلی تاسیس و گشایش می یابد     
بـدین  .  )12ص،  1351،  سـنجابی (شته اسـت    حقوق سیاسی و حقوق اقتصادي وجود دا      ،  یقضای

نحو که دانشجویان تا دو سال اول مشترکاً دروسی را می گذرانده اند و از سال سوم به هریک از              
  .اند داده سه گرایش موجود وارد و ادامه تحصیل می

از سـال   .وزش حقوق در ایـران بـوده اسـت    دانشکده حقوق دانشگاه تهران تنها مرکز آم    1345تا سال   
دانـشکده حقـوق دانـشگاه ملـی نیـز تاسـیس        ،  )شهید بهشتی فعلـی   ( با تاسیس دانشگاه ملی      1345

، 1350در دهـه  . دانشکده اقتصاد از دانشکده حقوق جدا می شـود ، 1346همچنین در سال    .گردد می
ه در دادگـستري نیـز مدرسـه عـالی     به عـالو . دانشکده حقوق در دانشگاه شیراز نیز تاسیس می گردد       

  . قضایی تاسیس می شود که به تربیت نیروهاي الزم براي کادر قضایی می پرداخته است
 تحوالتی 50اگر چه تا دهه     .به همین صورت بوده است    ،  وضعیت علم حقوق تا قبل از انقالب اسالمی       

تـا  . لم حقوق محسوب شودبه خود دیده است ولی این تحوالت در حدي نبوده که دوره جدیدي در ع     
وضعیت آموزش   ، در این مقاله تالش خواهد شد.  انقالب اسالمی به پیروزي رسید1357اینکه در سال 

در ، )بخش نخـست (و پژوهش در حوزه هاي علمیه مورد بررسی قرار گرفته و مزایاي آن آشکار گردد            
. )بخـش دوم (گیـرد   ی قـرار مـی    وضعیت علم نوپاي حقوق بعد از انقالب مشروطیت مورد بررس         ،  ادامه

  .موضوع مقاله اي مستقل خواهد بود ،تحوالت ایجاد شده بعد از انقالب اسالمی
  

  )فقه اسالمی(ن تا انقالب مشروطیت  وضعیت علم حقوق از بدو ورود اسالم به ایرا–بخش نخست 
  طرح بحث -1

شود و تـاریخ حقـوق ایـران را    به تاریخ اسالم و حقوق اسالمی محدود نمی      ،  اگر چه تاریخ حقوق ایران    
اما با ورود اسالم به ایران کـه      . )25ص  ،  1382 ،امین(. باید در تمدن ده هزار ساله ایرانی جستجو کرد        

چنـدي برنیامـد کـه بـا گرویـدن      ، بافتح ایران از سوي سپاهیان اسالم در عصر ساسانی صورت گرفت        
کـه در آن زمـان      (م حقوقی کـیش زرتـشتی       جانشین احکا ،  احکام اسالمی ،  تدریجی ایرانیان به اسالم   
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اهـل  «بـه عنـوان   ) سـنی (به گونه اي که در پی نپذیرفتن زرتشتیان از سـوي اعـراب     ،  شد) حاکم بود 
  .)172ص  ،1382، امین( حقوق زرتشتی به کلی متروك و فاقد ضمانت اجرا شد» کتاب

اي  گونـه  به . استقرار یافتبه عنوان نظام حقوق ایران پذیرفته و     ،  نظام حقوق اسالم  ،  بر این اساس  
نظـام  ، )وضع مقررات وقوانین به سبک جدید(که تا قبل از ایجاد نظام حقوقی موضوعه در ایران       

  .حقوقی ایران بر مبناي نظام حقوق اسالم بود
تا حدي است که حتـی بعـد از وضـع مقـررات بـه      ،  وابستگی نظام حقوقی ایران به حقوق اسالم      

اي از  بخـش عمـده  ، بـازهم ، در کنار علم فقـه ،  به معناي خاصسبک جدید وتاسیس علم حقوق 
. برمبناي قواعد و اصول فقه اسالمی تدوین شده است  ) به ویژه در زمینه مدنی    ( قوانین موضوعه   

اگـر  ، اي است که به اعتقاد یکی از اساتید برجسته حقـوق  به گونه » حقوق«و  » فقه  « آمیختگی  
الجرم باید به فقه شیعه تسلط پیدا نمایـد       ،  گاهی پیدا کند  کسی بخواهد به نظام حقوقی ایران آ      

درك اصول حقـوقی و قواعـد آن   ، و بدون تسلط به فقه شیعه و فهم مبادي و اصول حاکم بر آن      
و بدون آگاهی از فقه و مبناي قواعـد و  )  به بعد 14ص   ،1ج   ،1374 ،کاتوزیان(غیر ممکن است    

به ویژه اینکه نمی توان حقوق یک کشور را  .  پرداخت مقررات حقوقی نمی توان به تفسیر قوانین      
اسـاس یـک نظـام     منحصر به قوانین موضوعه دانست بلکه اصول و مبناي کلی کـه چـارچوب و           

گـردد جـزء    حقوقی را تشکیل می دهد وحتی مقررات موضوعه هـم بـر همـان مبنـا وضـع مـی            
در حقوق  (م هاي حقوق غربی     و نظا  ...،فرهنگ،  اگر چه عرف   ،در نظام حقوقی   .اند الینفک حقوق 

وق موضـوعه  اما اگر مبنا و اسـاس نظـام حقـ    ،اند در وضع مقررات موضوعه مؤثر بوده     )..تجارت و 
  .ایم  سخنی به گزاف نگفته،بدانیم) امامیه(ایران را حقوق اسالم 

بـه حقـوق اسـالم    )  سـال 1300بـیش از  (بخش عمده اي از تاریخ حقـوق ایـران          ،  بر این اساس  
باتوجه به اینکـه شـریعت اسـالم تمـام         . شود امل دارد و یک دوره کامل محسوب می       وابستگی ک 

تاریخ ورود اسالم و نظام حقوقی اسالم به عنـوان      ،  مقررات و آئین هاي قبلی را نسخ نموده است        
  .در این مقاله برگزیده شد، مبداء و اولین دوره نظام حقوقی ایران

  
  »فقه «و » حقوق « تمایز بین –مبحث اول 

هـدف  ،  که این تفاوتهـا در موضـوع      ،  اي وجود دارد   هاي عمده  تفاوتی» حقوق«و  » فقه«بین علم   
  .شود و منابع خالصه می

  
   موضوع–الف 

و به عبارت دقیقتر احکامی است کـه بـر     .افعال مکلفین است  ،  موضوع علم فقه  ،  از لحاظ موضوع  
، حرمـت ، وجـوب :  پـنج تاسـت  احکام تکلیفی در فقـه . فعل و ترك فعل مکلفین تعلق می گیرد       
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شارع داراي  نزد ،هر فعل یا ترك فعلی که انسان مرتکب شود در واقع. کراهت و اباحه  ،  استحباب
و ادله تفـصیلی   و علم فقه علم استنباط این احکام از روي منابع، حکمی از احکام پنج گانه است     

بلکه رابطه فرد و خداوند را نیز منحصر نیست ، بنابراین موضوع علم فقه به روابط بین افراد. آنست
  .دهد اي از مسایل فقهی را تشکیل می گیرد و به همین دلیل عبادات نیز بخش عمده می در بر

بـدین معنـا کـه     .بیان احکام و قواعد حاکم بر اعمال فرد در جامعه اسـت   » حقوق  « اما موضوع   
و دولتها با یکـدیگر  ،  دولتعلم حقوق وظایف و حقوق شخص در رابطه با یکدیگر و رابطه فرد با            

بر این اساس حقوق به روابط شخصی افراد کاري ندارد و تا زمانی که فـرد وارد           . را بیان می کند   
جامعه نشده و با سایر افراد و یا دولت رابطه برقرار ننموده است اعمال وي موضـوع علـم حقـوق        

.  چون ابزار این وا کـاوي را نـدارد  کاري ندارد، حقوق به منویات و درون افراد نیز. قرار نمی گیرد  
رابطـه  ، بر این اساس در نگاه اول ممکن است تصور شود که بین فقه و حقوق از لحـاظ موضـوع           

؛ برخی از مسایل حقـوق و       )78ص   ،)الف (1375 ،گرجی(. عموم و خصوص من وجه وجود دارد      
 امـا برخـی مـسایل    ؛هـا وبرخی جـرائم و مجازات ) عقود و ایقاعات  (مانند معامالت   ،  فقه مشترکند 

، و مـسایل تکلیفـی دیگـر نظیراطعمـه     )  ..حـج و  ،  روزه،  نماز(مانند عبادات   ،  مختص فقه هستند  
از سوي دیگـر مـاده افتـراق حقـوق از فقـه شـاخه هـاي مختلـف حقـوقی اسـت کـه             ...اشربه و 

   .....حقوق بین الملل و، حقوق ثبت، اند مانند حقوق تجارت پدید آورده، دانشمندان حقوق
اما این دیدگاه درست نیست و این تصور ناشی از اینست که ما مسایل فقهی را به مسایل حقوق       

در حالیکه فقه منحصر به احکام حقوق خصوصی نیـست بلکـه احکـام              . خصوصی منحصر بدانیم  
و » حقـوق «نسبت بین  ،  براین اساس . گیردالمللی را در بر می    حقوق عمومی اعم از داخلی و بین      

م و خصوص مطلق است؛ بدین معنا که مسایل و موضوعات مورد بحث در فقه اعم از         عمو» فقه«
تمـام آنچـه   . )78ص ، )الـف  (1375 ،گرجـی (مسایل و موضوعات مورد بحـث در حقـوق اسـت        

موضوع فقه نیز هست اما مسایلی که مربوط به روابط بـین فـرد و خداونـد           ،  موضوع حقوق است  
  .هست ولی از قلمرو حقوق خارج استموضوع علم فقه ، نیز) عبادات(است 

، اینست که فقیـه درصـدد اسـت   ، تفاوت بنیادین دیگري که از این جهت بین حقوق و فقه وجود دارد      
بدست آوردن احکام شـرعیه     «اند از این رو در تعریف فقه گفته      ،  را استنباط نماید  ) خداوند(احکام شرع   

؛ و به همین دلیل منـابع فقـه بـه        )72ص   ،)الف (1375،  گرجی(. »فرعیه از راه ادله جداگانه هر کدام      
مقـصود بدسـت آوردن احکـام شـرع     ، اما در علم حقـوق . اجماع و عقل منحصر می شود، سنت،  کتاب
تصمیماتی جمعی است که بهتر بتواند حقوق مردم را تـامین نمایـد و از ضـیاع و            ،  بلکه منظور ،  نیست

به همـین دلیـل در    .برآورده نماید ،در اجتماع استتباهی برحذر دارد و هدف حقوق را که ایجاد نظم      
هر زمان به این نتیجه برسند که فـالن قاعـده حقـوقی یـا        ،  علم حقوق قواعد و مقررات اصالتی ندارند      

 .آنرا تغییـر مـی دهنـد   ، قانون خاص به مصلحت نیست و براي ایجاد نظم در جامعه مناسب نمی باشد     
به هر طریق که صادر می شد جـرم بـود امـا بـه دالیـل       محلمثالً در برهه اي از زمان صدور چک بال    



  127  تحقیقی پیرامون وضعیت علم حقوق، از ورود اسالم به ایران تا انقالب اسالمی  

این جرم را محـدود کردنـد و صـدور چـک را در     ،  از جمله کثرت زندانیان جرم چک بالمحل      ،  مختلف
بـه همـین ترتیـب نظـام هـاي حقـوقی       . جرم ندانـستند ، باشد ...بابت تضمین و ،  صورتی که وعده دار   

  . می شونددستخوش تحوالت عظیمی، مختلف در طول زمان
فاضـل  (بـسیار محـدود و نـاچیز اسـت        ،  اما میزان این تحوالت و تاثیر زمان و مکان در علم فقه           

و منحصر به برخی مسایل خاص می شود و صرف تحوالت زمـانی و             ،  )137ص   ،1381 ،رانیکلن
  . مکانی فی نفسه تاثیري در مسایل فقهی و احکام آن ندارد

  
   هدف –ب 

ایجاد نظـم در روابـط   ، هدف از علم حقوق. نیز با علم فقه تفاوت دارد  ،  علم حقوق از لحاظ هدف    
تا از این طریق امور جامعـه بـه    ،)35ص  ،1376 ،کاتوزیان(تماعی افراد و اجراي عدالت است       اج

 اگر چه برحسب مکاتب مختلف و اینکه هدف فـرد باشـد یـا اجتمـاع نظریـه هـاي          .صالح گردد 
  .)36ص، 1376 ،اتوزیانک(مختلفی در این زمینه وجود دارد

تامین سعادت دنیوي و اخروي بشر است یعنی هدف اینست که با استنباط احکام خداوند      ،  اما هدف علم فقه   
با توجه به نگرش دینی که نسبت . انسان به فوز و فالح دارین برسد  ،  از منابع تفصیلی آن و عمل به آن احکام        

نگریـسته  ،  ابزار و وسیله اي براي تامین سعادت و حیات آخرويبه دنیا و آخرت وجود دارد و به دنیا به عنوان      
چنین نگرشی نـسبت بـه دنیـا و آخـرت      ،طبیعی است که در علم فقه به عنوان یکی از علوم دینی          ،  شود می

و فقیه واقعی به وي گفتـه مـی شـود کـه     ،  کسی در علم فقه موفق است      ،به همین دلیل   .وجود داشته باشد  
اهري که مقدمات اجتهاد است در علوم باطنی و تزکیه و تهذیب نفس نیز تالش وافر            عالوه بر کسب علوم ظ    

چه ظاهراً از طریـق منـابع ظـاهري صـورت      اگر( چون احکام فقهی را باید از منبع غیبی استنباط کرد . نماید
ل و یکـی از ویژگـی هـاي تحـصی     .و چنین ارتباطی جز با اشراق قلبی و باطنی امکان پذیر نیـست        )گیرد می

ـبحانی (ي معنـوي آنـست    وزوي به ویژه فقه نیز همین جنبـه  تدریس در علوم ح    از ایـن   .)51ص، 1374 ،س
روست که تحصیل و تدریس در حوزه هاي علمیه به عنوان یک عبادت تلقی می شود و نه وسیله و حرفه اي 

شده که افرادي که واقعاً باعث  ،براي امرار معاش؛ و این امر که یکی از نکات قوت سیستم آموزشی حوزه است
و این ، تن به ریاضت تحصیل علم داده اند از افراد برجسته در رشته خود شده و شخصیت جهانی پیدا نمایند           

   .است یکی از امتیازات و ویژگیهاي منحصر آموزش در حوزه علمیه
  

  منابع –ج 
  :از لحاظ منابع نیز بین فقه و حقوق تفاوت اساسی وجود دارد

  ع حقوق موضوعه  مناب–اول 
  : شود نابع حقوق مطرح میدر حقوق موضوعه به طور معمول موارد زیر به ترتیب اولویت به عنوان م
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قانون در معناي اعم شامل تمام مصوبات و مقرراتی است که از سـوي سـازمان صـالح      : قانون   -1
، )ه مقننـه  مـصوبات قـو  (در این معنا قانون شامل قانون به معناي خاص      . دولت وضع شده است   

   .)188ص، 1376 ،کاتوزیان( تصویب نامه و دستور العمل ها میشود ، آئین نامه
از آنجایی که  .نیز یکی از منابع حقوق تلقی می شود   ،  عرف و عادات مسلم افراد جامعه     : عرف   -2

و از تجـاوز بـه ایـن گونـه سـنت هـا       ، بشر به حکم فطرت خـود پـاي بنـد آداب و رسـوم اسـت      
نقـش عـرف گـاهی بـه      .رف یکی از نیروهاي سازنده حقوق و منابع اساسی آنـست      ع،  پرهیزد می

صورت غیرمستقیم در ایجاد مقررات و قواعد حقوقی موثر است و گاه به عنـوان منبـع مـستقیم          
کـه بـا وضـع       ، قانون آئین دادرسی مدنی سـابق      3هر چند با تغییر ماده      . حقوقی تلقی می شود   

نقش عرف و   ،از آن » عرف و عادت مسلم     « و حذف   ،  رت گرفت  صو 1379مصوب  ،   م. د. قانون آ 
لیکن اهمیـت عـرف در تـشخیص    ، به عنوان یکی از منابع قواعد حقوقی محل تردید است  عادت

  .قانون مدنی 225و220 ،132 مانند مورد ماده ؛موضوعات محل تردید نیست
مجموع ، نظور از رویه قضاییم. رویه قضایی هم یکی از نیروي سازنده حقوق است: رویه قضایی -3

با توجه به اینکه دادگاهها به طورمستقیم با افراد      .)189ص  ،  1376 ،کاتوزیان(. قضایی است  آراء
نقش سازنده اي در ایجاد قواعد حقوقی ، جامعه در ارتباط هستند و اجراي قوانین را برعهده دارند

هـاي   رویه قـضایی در نظـام      .اط هستند چون آنها به طور مستقیم با اجراي عدالت در ارتب         . دارند
نقش اساسی در ایجاد قواعد حقوقی و تحـوالت  ، به ویژه نظام هاي کامن ال،  حقوقی مختلف دنیا  

، بسیاري از مقررات حقوقی قبل از تصویب. که در اینجا مجال بررسی آن وجود ندارد، حقوقی دارد
و این امر نهایت منجر به تـصوب آن  به وسیله رویه قضایی بر مبناي اصول حقوقی پذیرفته شده     

شود زیرا جزء رویه قضایی به عنوان یکی از منابع غیرمستقیم حقوق تلقی می. قانون گردیده است
  . آراء دادگاهها براي سایر دادگاهها الزم االتباع نیست، در موارد خاص

راء دادگاهها جز در و آ، نقش اساسی خود را ایفاء نمی کند  ،  البته در نظام حقوقی ما رویه قضایی      
مربـوط بـه    قانون ماده واحـده (  مورد راي وحدت رویه براي دادگاههاي دیگر الزم االتباع نیست  

در ایجـاد قواعـد    ،  ولی چنانکه گفته شد به طـور غیـر مـستقیم          ) 1328راي وحدت رویه تصویر     
  . حقوقی موثر است

. ایجـاد قواعـد حقـوقی مـوثر اسـت     بی تردیـد در  ، اندیشه هاي علماي حقوق : نظریه علماي حقوق   -4
در مقـام تفـسیر   ، اي که رویه قضایی با استفاده از این عقاید و به یاري آنها    گذشته از راه حل هاي تازه     

آثار این نیروي علمی در ایجاد قانون و عـرف غیـر قابـل انکـار اسـت      ، قواعد حقوقی به دست می آورد   
در تهیه و پیشنهاد طـرح هـا و   ،  نظریه هاي حقوقیعلماي حقوق با ارائه. )202ص  ،1376،  کاتوزیان(

قانونگـذاران را وادار بـه    ،و گـاه از طریـق سـخنرانی هـا و ارائـه مقـاالت      ، قانونی کمک می کنند    لوایح
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 ،مجمـل یـا مـبهم اسـت    ، به عالوه در مواردي که قانون ناقص. 1نمایندتصویب قوانین یا اصالح آن می 
   . بر مبناي اصول کلی حقوقی برجسته و آشکار استنقش علماي حقوق در استنباط احکام

  
   منابع فقه –دوم 

 ،)الـف  (1375 ،گرجـی  ( .عقـل واجمـاع  ، سنت، کتاب:  از نظر فقهاي امامیه عبارتند از منابع فقه 
  :کنیم  به اجمال آنها را بررسی میدر اینجا ؛)79ص

اسـتنباط احکـام    ،  لـم فقـه   با توجه به اینکه هدف ع      . منظور از کتاب قران کریم است      : کتاب -1
درسلـسله مراتـب منـابع    ، خداوند است و با عنایت به اینکه قرآن منبع وحی وکالم خداوند است    

بازگشت سایر منابع فقه نیز به همین منبـع   ،رتبه اول را دارد و حتی به اعتقاد اساتید فن،  فقهی
طعی و اجماعی است   حجیت کتاب به عنوان یکی از منابع فقهی ق         .)51ص،  1386،  مظفر(،  است

در حالیکه حجیـت   . حسب مورد تردید به وجود آید     ،  اگر چه در داللت آن بر احکام ممکن است        
  .سایر ادله در حدي است که مخالف قرآن نباشد

فعـل و تقریـر   ، قـول ،  منظور از سنت در اصطالح فقها به عنوان یکی از منـابع فقهـی     :سنت -2
گـاهی از   . )161ص  ،  1386 ،مظفـر ( اسـت ) ع( معصومین   ائمه،  ]به اعتقاد شیعه    [و  ) ص(پیامبر

با توجه به گذشت مدت زمان زیاد ازعصر معصومین و امکان . سنت به روایت و خبر تعبیر می شود
رشته خاصی تحت عنوان ، و به منظور تشخیص روایات صحیح از غیرصحیح، جعل حدیث و روایت

 از علوم مقدماتی است که فقیه براي استنباط در حوزه ها رواج دارد و یکی»درایه یا علم حدیث «
روایـات را بـه طبقـات مختلـف تقـسیم بنـدي        در این علم . احکام باید به آن تسلط داشته باشد      

  .) به بعد62ص  ،1386 ،مظفر(مجال فرصت بررسی آن وجود ندارد کنند که در این  می
اتفاق نظر فقهـا  ، صطالح فقهیمنظور از اجماع در ا   .اجماع است ،  یکی از منابع فقهی   : اجماع-3

، یعنی هرگاه فقها به اتفاق در مساله اي حکم واحدي را بیان کننـد         .در حکم شرعی خاص است    
  .این اتفاق نظر به عنوان منبع فقه تلقی شده و آن حکم از احکام شرعی است

از دیـدگاه   .درخصوص چگونگی و اعتبار اجماع بین فقهاي امامیه و اهل سنت اختالف نظر وجود دارد           
، حجـت اسـت و در کنـار کتـاب و سـنت       ) اتفاق نظر فقهاء در مساله واحـد      (صرف اجماع   ،  اهل سنت 

بلکـه جنبـه فرعـی و    ، در حالیکه به اعتقاد علماي شیعه حجیت اجماع ذاتی نیـست          . ارزش ذاتی دارد  
بـار ایـن   اسـت و بـه اعت  ) ع(کاشـف از قـول معـصوم    ، به این معنا که چون اجماع علما   . کاشفیت دارد 

                                                
دکتر سیدحسین . : ك. یکه علماي حقوق بر اصالح قانون تاکید نموده و مقاله داده اند ربراي دیدن یکی از موارد .1

 اصالحی قانون مدنی ، مقاالتی در حقوق مدنی و حقوق تطبیقـی ، نـشر   1210صفایی ،  شرح و نقدي بر ماده ي        
  . به بعد104 ، ص 1375میزان ، 
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) ع(بـراي اینکـه اجمـاع کاشـف از قـول معـصوم       البتـه . )97ص ،1386، مظفر(حجت است  ،  کاشفیت
  1. و حجت نیست، اجماع کاشف نبوده، شرایطی الزم است که اگر آن شرایط نباشد، باشد

درباره دامنه و قلمرو اعتبار عقل به عنوان یکـی از منـابع    .عقل است ،  آخرین منبع فقه  : عقل-4
اهـل   ؛ در حالیکه فقهـاي 2باحث زیادي وجود دارد که در اینجا مجال بررسی آن نیست            فقهی م 

امامیـه قیـاس را بـه     فقهاي، را یکی از ادله فقهی می دانند ) تشبیه منطقی ( قیاس فقهی   ،  سنت
  3.باطل می دانند ،جزقیاس منصوص العله

  
  در این دوره » فقه « و » حقوق «  عدم تمایز بین -2

نظـام  ، با توجـه بـه اینکـه در ایـن دوره     ،  »فقه  « و  » حقوق  «  تفاوت و تمایز بین      به رغم وجود  
، نـضج یافتـه اسـت   ، که در قالب علـم فقـه  ، حقوق اسالمی بوده است، حقوقی حاکم بر کشور ما 

بـه عبـارت    .وجود نداشته اسـت » فقه« و  » حقوق  « توان گفت که در این دوره تفاوتی بین          می
   .)85ص  ،)الف (1375 ،گرجی(تفاوتی وجود ندارد ، می و فقهبین حقوق اسال دقیق تر

قواعد حقوق موضوعه به ، خارج از قواعد فقه اسالمی، بر این اساس با توجه به اینکه در این دوره        
است و شؤونات جامعه بر مبنـاي   وجود نداشته یا چنین قواعدي بسیار محدود بوده  ،  سبک فعلی 

در ، از سوي دیگر ایـن قواعـد در قالـب فقـه اسـالمی          ،  ته است قواعد و احکام فقهی نظم می یاف      
بـراي بررسـی   ، حوزه هاي علمیه تدریس می شده و در آن رشد و شـکوفایی پیـدا کـرده اسـت              

  . باید وضعیت علم فقه مورد بررسی قرار گیرد ،وضعیت علم حقوق در این دوره
  

  میه  وضعیت علم فقه و نظام آموزشی آن در حوزه هاي عل–مبحث دوم 
تـا قبـل از   . نمونه و نماد سنتی مراکز آموزش عالی مـی باشـند  ، در ایران حوزه هاي علوم دینی     

حـوزه هـاي علمیـه تنهـا     ، میالدي19تاسیس مدرسه دارالفنون به دست امیرکبیر در نیمه قرن         
اگرچه وظیفه اصلی حوزه هـاي علمیـه پـرورش         . مراکز آموزش عالی کشور را تشکیل می دادند       

از روحانیون و مبلغان سطح پایین گرفتـه تـا   (و مبلغان اسالمی در سطوح مختلف     دینی  رهبران  
بلکـه  ، شـد  منحصر به علوم دینی نمـی    ،  شد بود اما علومی که در حوزه خوانده می       ) مراجع تقلید 

                                                
دکتـر ابوالقاسـم   :  کاشف بودن اجماع وجود دارد، ر ش   براي مطالعه در زمینه طرق مختلف و شرایطی که براي          .1

 ، 76-77گرجی، قواعد فقه و حقوق اسالمی، جزوه پلی کپی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، نیمسال اول سـال     
  .79دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، ص 

به بعـد؛  جعفـر   121ص ، 2محمد رضا مظفر ، اصول الفقه ، ج  :رش..  دلیل عقل ومبحثبراي مطالعه بیشتر به     . 2
  . به بعد5سبحانی ، المسائل االربع ، قواعد اصولیه و فقهیه ، ص 

مندرج در » قیاس در حقوق اسالمی« دکتر ابوالقاسم گرجی، :  براي مطالعه بیشتر در این زمینه، رجوع شود به      .3
  . به بعد87، ص 1، ج 1372مقاالت حقوقی ، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 
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، فقه و فلـسفه و عرفـان  ، جغرافیا و نجوم گرفته تا ادبیات ،  ریاضی،  از طب ،  کلیه رشته هاي علوم   
تـالش   ،در این مبحث ضمن بیان تاریخچه ي تاسیس حوزه هاي علمیـه         . شد یس می در آن تدر  

در حـوزه هـاي علمیـه    ) به ویژه فقه اسالمی(موزشی حوزه خواهد شد وضعیت تحصیل و نظام آ    
  .بررسی شده و نکات قوت و ضعف آن بیان گردد

  
   تاریخچۀ تاسیس حوزه هاي علمیه و آموزش فقه –بندیکم 

بـه تـاریخ   ، لمیه و آموزش فقه اسالمی به عنوان اصـلی تـرین علـوم حـوزوي     تاریخ حوزه هاي ع   
به گونه اي که می توان گفت اولـین حـوزه          .)6ص  ،  1379 ،صافی گلپایگانی  (گردد اسالم بر می  

، 1379 ،گلپایگـانی (به مقام نبوت درمکه تاسیس نمود    بعد از بعثت    ) ص(علمیه را پیامبر اسالم     
) ص(ز رحلت پیامبر به بعد ا  ،  ه هاي علمیه شیعه امامیه به طور خاص       اما تاریخ حوز   .)7و 6 صص

چون تفکیک مسلمانان به دو فرقه شیعه و سنی از آن زمان آغـاز             . گردد بر می ) علی(و عصرامام   
   .)11ص ، 1379 ،صافی گلپایگانی( گردید

کمـان مـستبد   هر یک از ائمه به تناسب موقعیت زمـانی و مجـالی کـه ازسـوي حا    ، در عصر سایر ائمه  
  .اند هاي درسی اقدام نموده به ترویج علوم الهی و تشکیل حوزه، وقت در اختیار آنها گذاشته می شد

بـه  ، حوزه درسی ایشان از رونق خاصی برخـوردار بـوده اسـت    ) ع(در عصر امام باقر وامام صادق       
 هـاي علـوم   اي که مسجد مدینه به منزله دانشگاه کاملی بوده کـه عـالوه بـر تمـام رشـته                  گونه

و تعداد شاگردان امام صـادق  ،  شده است  رشته هاي مختلف علمی دیگر نیز تدریس می       ،  اسالمی
جابربن حیان پدر علم شیمی یکـی از شـاگردان ایـشان اسـت     . را چهار هزار نفر می شمارند   ) ع(
 شود تـا زمـان   دوره اول فقه شیعه که پس از رحلت پیامبر آغاز می       .)16ص  ،  1379 ،گلپایگانی(

  .یابد غیبت کبراي امام دوازدهم ادامه می
دوره دوم فقه شیعه از زمان غیبت کبري آغاز شده و تـا نیمـه اول قـرن چهـارم هجـري ادامـه                   

و حوزه هاي علمیه در چند شهر    ،  در این دوره محدثان و فقهاي بزرگی وجود داشته اند         . یابد می
از فقهاي مـشهور  . خاصی داشته استقم و ري رونق ، یعنی مشهد، مذهبی و فرهنگی آن روزگار    

 صاحب کتاب الکافی وشیخ صدوق صـاحب مـن الیحـضره    ثقۀ االسالم کلینیاین دوره می توان  
  .)126ص ، )ب (1375 ،گرجی( الفقیه را نام برد

در حالیکـه   .دوره جدیدي از فقه شیعه آغاز می شود که به عصر اجتهاد معروف اسـت       ،  در قرن چهارم  
در این دوره علم فقه به صورت اجتهادي در آمـده و   ،قه جز جمع آوري نصوص نبود تا این زمان علم ف    

 ،گرجـی ( مسایل فقهی از نصوص اسـتخراج گردیـد  ، رونق گرفت و براي اولین بار،  به برکت علم اصول   
شـیخ   ،)ق . هــ 381متوفـاي  (ابن جنید اسکافی    ،  از بزرگترین فقهاي این دوره    . )138ص ،)ب (1375
را )  هــ ق   406( و سید رضی  )  هـ ق  436(و شاگردان وي سید مرتضی علم الهدي        ) ق .هـ413(مفید  
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در این دوره به برکت وجود شیخ مفید و شـاگردان وي کـه در شـهر بغـداد سـکونت            .توان نام برد   می
  .رونق بسزایی یافت،  ساله داشت200حوزه علمیه بغداد که قدمت ، داشتند

. فقه شیعه دوره جدیدي را آغاز نمود،  رجسته شیخ مفید  با ظهور شیخ طوسی یکی از شاگردان ب       
به فقه شـیعه غنـاي بـسیاري بخـشید و بـا تـالیف        ،  شیخ طوسی با قدرت علمی قوي که داشت       

  اسـتقالل بخـشید  ، کتابهاي متعدد اصولی و فقهی اجتهاد شیعه را در برابـر اجتهـاد اهـل سـنت      
وي در آغــاز کتــاب . ت گمــاردو بــه تفریــع ابــواب فقهــی همــ )176ص  ،)ب (1375 ،گرجــی(

  : می نویسد، المبسوط خود که در فقه نگاشته شده است
و تنها به تبیین حکم موارد نـصوصی کـه دسـت بـه     ، چون امامیه در گذشته تفریع فروع نمی کردند  «

ایـن کتـاب بـدان خـاطر     . مخالفان بر آنان طعن می زدند   ،  قناعت می کردند  ،  دست به آنها رسیده بود    
می تواننـد تمـام مـسایل    ، تا بدانند شیعه امامیه به برکت احادیث وارده از ائمه معصومین،  تصنیف شد 

  . )2ص ،1387 ،شیخ طوسی(» اعمال قیاس و امثال آن ندارندرا استنباط کنند و نیازي به 
به عالوه در این دوره بـه دنبـال فتنـه هـایی کـه بـه            .شیخ طوسی شاگردان زیادي تربیت نمود     

کـه در سـال    ،مانند طغرل بیـگ سـلجوقی  ، اهل سنت و سیاست مداران وقت   تحریک متعصبان   
کتابخانه هاي علمی شیعیان در آتـش فتنـه سـوخت و       ،  ق علیه شیعیان صورت گرفت    .  هـ 477

شیخ طوسی مجبور به مهاجرت به نجف اشـرف  ، به دنبال آن .صدها هزار جلد کتاب از بین رفت  
 1375، گرجی( بزرگترین حوزه علمیه شیعه بوده است گردید و حوزه علمیه نجف را بنا نهاد که      

نجف اشرف پایگاه و مرکـز تحقیقـات     ،  از آن تاریخ  . )180ص   ،1379 ،گلپایگانی،  179ص  ،  )ب(
علمی و مقر فقهاي بزرگ شیعه بوده و محققان و نوابغ نامداري در اعصار مختلف در آن پرورش              

  .اند از خود به یادگار گذارده،  مختلفاند و آثار و تالیفات بزرگی در رشته هاي یافته
از جمله حـوزه علمیـه حلّـه را    . در کنار حوزه علمیه نجف حوزه هاي فرعی دیگري وجود داشته است         

از جملـه  . توان نام برد که علماي بزرگی در آن تربیت شده و بعداً در همان حوزه تـدریس نمودنـد       می
صاحب کتـاب شـرایع االسـالم و عالمـه     ، حقق حلیم، صاحب کتاب السرائر، توان ابن ادریس حلی  می

 ،1379،  گلپایگـانی ( . را نـام بـرد     ... و المختلـف ،   المتعلمین ةتبصر،   الفقهاء ةتذکر،  صاحب کتاب ،  حلی
این دوره از فقه شیعه به عصر اجتهاد مجدد شهرت دارد و از این رهگذر فقه شیعه کـه بعـد            . )19ص  

  .بار دیگر در مسیر پیشرفت و تکامل قرار گرفت ،از رحلت شیخ طوسی دچار فترت شده بود
گروهی از فقهاي شیعه با این استدالل که موسس علـم اصـول اهـل         ،  اما در قرن یازدهم هجري    

الزمـه آن اینـست کـه    ، و اگر براي استنباط احکام فقهی نیاز بـه قواعـد اصـولی باشـد         ،  اند سنت
به عالوه استناد به قواعد اصول موجـب  ، شندفقیه نبا،  اصحاب امامیه که از آن استفاده نکرده اند       

گري را ایجاد نمودنـد    مکتب اخباري ،  شود که اخبار و احادیث اهمیت خود را از دست بدهند           می
به اعتقاد آنها منبع استنباط فقـه شـیعه منحـصراً کتـاب و          . معروف شدند » اخباریون«و بعداً به    
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اسـت  )  هــ ق 1036(د امـین اسـترآبادي   از مهمترین پیشوایان این فرقه مولی محم. سنت است 
  .)230ص ، ب، 1375، گرجی( المدنیه را به منظور رد مجتهدان نگاشتکه کتاب الفوائد

، مالصـالح مازنـدرانی  ، توان از فقهاي بزرگ این دوره می. در این دوره علم اصول به فترت گرائید      
  .را نام برد ...،صاحب وسایل الشیعه، مالمحمد محسن فیض کاشانی و شیخ حر عاملی

در دوره بعد که بـا ظهـور       ،صورت گرفت ،   به دنبال رکود علمی که در حوزه علمیه در دوره اخباریون          
جنش اخباریون رو به افول نهاد و جـنش  ، ) هـ ق1205متوفی ( بزرگ وحید بهبهانی آغاز گردید  فقیه

» اصولیون« به ، قد علم کردندطرفداران این جنبش که در قبال اخباریون  .جدیدي در اجتهاد ایجاد شد
شـیخ جعفـر   ، )هـ ق1212(وان سیدمهدي بحرالعلوم  ت از فقهاي برجسته این دوره می     . معروف هستند 

 1231( میرزاي قمـی  ،) هـ ق 1231(صاحب ریاض   ،  علی طباطبایی سید،  ) هـ ق  1227 (کاشف الغطاء 
  .مه را نام بردالکرا صاحب مفتاح)  هـ ق1226(حمد جواد حسینی عاملی و سید م) هـ ق

دوره جدیدي از فقه شیعه آغاز گردیـد    ) هـ ق    1281متوفاي  ( با ظهور شیخ انصاري استاد اعظم فقه        
شـیخ انـصاري بـا دقـت نظـر و      . که دنباله رو دوره قبلی بود و در واقع تکمیل فعالیت فقهاي قبل بود            

، در ایـن دوره  . ن داد تحقیق خویش راه استنباط صحیح را بـه فقهـاي معاصـر خـود و آینـدگان نـشا                  
هاي بی مانند و تحقیقات بی نظیري در به کاربردن مـسایل اصـول در فـروع فقهـی و اسـتنباط                   دقت

کـه  ، شیخ انصاري درحوزه درسی خـود شـاگردان زیـادي را تربیـت کـرد         .احکام بکار برده شده است    
د کـاظم  سـیدمحم ،  میـرزاي شـیرازي   ،  صـاحب کفایـۀ االصـول     ،  آخوند مال محمـد کـاظم خراسـانی       

برخـی   ...و ،میرزا حـسین نـائینی    ،  رشتی ...شیخ محمدحسین اصفهانی میرزاحبیب ا    ،  طباطبایی یزدي 
  .) به بعد257ص، )ب (1375 ،گرجی(ترین شاگردان وي می باشند  جستهاز بر

. در حوزه درس شیخ انصاري بیش از هزار نفر شرکت می کردند که غالب آنهـا مجتهـد مـسلم بودنـد         
را تالیف کرده است که تاکنون کتب عـالی   کتاب المکاسب در فقه و الرسایل در اصول    شیخ انصاري دو  

بسیاري از تالیفات مهمی که در دو قرن اخیر در زمینـه علـوم           .درسی در حوزه هاي علمیه بوده است      
است توسط شاگردان شیخ انصاري و یا شاگردان شاگردان او بوده است و بـسیاري             حوزوي انجام شده  

 از حوزه علمیـه نجـف اشـرف   . اند ي برجسته معاصر نیز از شاگردان با واسطه شیخ انصاري بوده         از فقها 
 .تا عصر جدید بزرگترین مرکـز علمـی جهـان اسـالم بـوده اسـت      ) در قرن پنجم هجري(بدو تاسیس  

، شـیراز ، سـبزوار ، بعلبـک ، حوزه هاي علمیه کوچـک تـر در شـهرهاي جبـل عامـل     ، البته در کنار آن   
  .رسیدند شهد مقدس و کاشان وجود داشته است ولی هیچکدام به حوزه نجف نمیم، اصفهان

حوزه علمیه قـم را تاسـیس   ، العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائزي یزدي ...آیت ا،  هـ ق 1340در سال   
حوزه علمیه .  که به سرعت در طی نیم قرن به یکی از حوزه هاي بزرگ جهان اسالم تبدیل گردید، کرد

ر طی سی سال اخیر که بعثی ها بر عراق حکومت می کردند و تا حد زیادي محدودیتهایی قم به ویژه د
بلکـه  (کنـون در ایـران   از اهمیت زیادي برخوردار بوده است و ا، را براي حوزه علمیه نجف ایجاد کردند  

ن آید و طالب متعددي از سراسر ایران و جهان در آ  بزرگترین حوزه علمیه به حساب می     ) جهان اسالم 
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 تهیه شده است تعداد طالب شاغل به تحصیل     1375مطابق آماري که سال     . به تحصیل اشتغال دارند   
  .)com. mghaed. wwwبرگرفته از سایت (. باشد  هزار نفر می62هاي علمیه ایران  در حوزه

  
  1 هاي علمیه  شرایط ادامه تحصیل و مراحل تحصیل در حوزه-بند دوم

   شرایط ورود به حوزه علمیه-الف
در گذشته بعـد از اینکـه   . شرایط ادامه تحصیل و پذیرش در حوزه هاي علمیه بسیار آسان است          

شخص خواندن و نوشتن را در مکتب خانه فرا می گرفت می توانـست وارد حـوزه علمیـه شـود؛       
ولی در حال حاضر این وضـع تـا          .بنابراین نه شرایط سنی وجود داشت و نه تحصیالت مقدماتی         

براي ورود به برخـی  ، حدودي تغییر کرده است و با ایجاد نظام آموزش و پرورش به سبک جدید       
یا دیپلم در برخی (ضمن اینکه باید داو طلب حداقل مدرك سوم راهنمایی      ،  از حوزه هاي علمیه   

وه در برخـی از ایـن مـدارس    به عـال . را دارا باشد باید سن او از حد خاصی باالتر نباشد         ) مدارس
کنکـور   ،شرط ورود به حوزه است ولی این امتحان، امتحان ورودي وجود دارد که موفقیت در آن 

  .تمام افراد داوطلب می توانند وارد حوزه شوند، نیست و در صورت موفقیت و تحصیل حد نصاب
،  رسمی حـوزوي اسـت  از مزایاي تحصیل اما این امر در برخی از مدارس و آنهم براي برخورداري 

بـدون هـیچ   ، و اال در حال حاضر نیز در صورتی که شخصی عالقه مند به تحصیل در حوزه باشد 
  . محدودیتی می تواند وارد حوزه شده و مشغول تحصیل شود

  
   مراحل تحصیل در حوزه –ب 

  : مراحل تحصیلی درحوزه را می توان به سه مرحله کلی تقسیم نمود
  خارج درس -3     مرحله سطح-2    مرحله مقدماتی -1
علومی تدریس می شوند که براي تحصیل ، در مرحله مقدماتی تحصیل در حوزه: مرحله مقدماتی -1

معانی و ، نحو، در این مرحله علم صرف. جنبه مقدماتی دارند، )تحصیل در فقه و اصول( در مراحل بعد 
، اینـست کـه طلبـه بـا گذرانـدن آن     هدف از تدریس دروس مقدماتی . بیان و منطق تدریس می شود 

پیدا کند و بتواند متون ، آشنایی کامل با زبان عربی که زبان قرآن و به گونه اي زبان حوزه علمیه است           
قوه استدالل و استنباط ، به عالوه با فراگیري منطق. مختلف عربی را مطالعه و معانی آنها را درك نماید

  . ی و تشکیل قیاس استدالل موفق بوده و به بی راهه نرودوي تقویت شده و بتواند در مجادالت علم
با عنایت به شیوه تدریس و کتبی که در این مرحله تدریس می شود چنانچه فرد به طور دقیـق      

. در حد متخصص آن رشته بر مـی آیـد  ، خوب درس خوانده باشد، مطالب را بفهمد و به اصطالح 
                                                

حـوزه بـه آدرس   : مراحـل تحـصیل در حـوزه هـاي علمیـه، منـدرج در سـایت       : ر مطالب این بخـش از مقالـه     د .1
com.Hawzah.www ،استفاده شده است.  
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بـین سـه تـا    ، تحـصیل در مرحلـه مقـدماتی   . مایدبه گونه اي که می تواند آن علوم را تدریس ن       
  .چهارسال طول می کشد و این مدت برحسب مورد و شخص طلبه ممکن است کم یا زیاد شود

بـه  ، مرحله مقـدماتی تحـصیل در حـوزه را بـا موفقیـت گذرانـد      ، بعد از آنکه طلبه : مرحله سطح -2
 .شـود  می شروع) م اصلی حوزه اندکه علو( ، در این مرحله تدریس فقه و اصول   . مرحله سطح می رسد   

تدریس کتب فقه و اصول کـه بـه زبـان عربـی هـستند شـروع       ، در واقع با آشنایی طلبه به زبان عربی   
بـا   .هدف از تحصیل در این مرحله آشنایی طلبه با علم فقه و اصول و متون مربوط به آنـست         .شود می

آشـنایی کامـل بـا متـون     ، گرفته باشـد کسی که خوب فرا ، و پایان این مرحله،  فراگیري دروس سطح  
شـخص   ،فقهی و اسالمی پیدا می کند و ضمن آشنایی بـا روش اسـتدالل و اسـتنباط احکـام فقهـی                   

. پیدا می کند که از متون فقهی استفاده نموده و نظریات مختلف را نقد و تحلیل نمایـد              آمادگی کامل 
تحـصیل در  . فرا مـی گیـرد   ،  نباط احکام را  به عالوه مقدمات و روش بهره برداري از منابع فقهی و است           

مراحل دوگانه قبل از درس خارج در حال حاضر بـه  . این مرحله بین پنج تا هفت سال طول می کشد        
  .ولی ممکن است مدت زیادتري به طول انجامد، طور معمول ده سال طول می کشد

اي از  عده) قبل از آن   والبته( به ویژه بعد از انقالب اسالمی        در حوزه هاي تشیع   : درس خارج -3
بـه امـور   ، طالب بعد از گذراندن این مراحل که بطور معمول حـدود ده سـال طـول مـی کـشد              

به مرحله عالی تر گام می نهنـد     ) به ویژه در گذشته   (اما اکثر طالب    . پردازند می تدریس و تبلیغ  
  .نامیده می شود» درس خارج «که اصطالحاً 

در ایـن مرحلـه مـتن    ، 1ي متن خاص صورت مـی گرفـت  برخالف مراحل قبلی که تدریس از رو  
ممکن است سر فصل ها و پـالن کتـاب   ، اگر چه به منظور نظم مطالب      .شود خاصی تدریس نمی  

کسی است که در باالترین سطح علمی  ،استاد درس خارج. خاصی مبناي طرح مباحث قرار گیرد
ست کـه اسـتاد   ه بدین گونه اروش تدریس در این مرحل. و تحقیقی و تطبیقی فقه و اصول باشد    

را مطرح می کند و پس از طرح مستندو بیان نظرات مختلف            ) فرع فقهی (ابتدا یک مسئله خاص   
تدریس در این  .به نقد و تحلیل آنها پرداخته و در نهایت نظر خود را بیان می کند     ،  در آن زمینه  

ه استنباط در آنها ایجاد قوکه اکنون (ود و مباحثه است و شاگردان نیز مرحله به شیوه گفت و شن
  .می پردازند و الزامی به پذیرش نظر استاد ندارند با استاد به بحث) شده است

تقویت قوه استنباط در شاگردان اسـت تـا ملکـه اجتهـاد در     ، هدف اصلی تدریس در این مرحله    
بع فقهـی  حکم آنرا از روي منا، آنها ایجاد شده و بتوانند هر مسئله و فرع جدیدي که مطرح شود   

طول می کـشد و  )  سال15(  سال و گاه 10 تا  8بین  ،  تحصیل در مرحله خارج   . استنباط نمایند 
   .برمبناي تبحر استاد یا استعداد شاگردان این زمان کم یا زیاد می شود

                                                
 متن خوانی، یکی از ویژگی هاي نظام آموزشی حوزه علمیه است و چنانکه بعداً خواهیم گفت به نظر می رسـد         -1
کتـاب  ) ا مطـابق روال معمـول  یـ (در بدو تدریس استاد به درخواست محصل و طلبـه . کی از نکات قوت آن باشد      ی

  .خاصی را براي تدریس شروع می کند  و تا انتها، آن را تدریس می کند، هر چند زمان طوالنی به طول انجامد
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بـه مرحلـه اجتهـاد    ، پس از طی این مرحله طلبه اي که این مراحل را بـا موفقیـت طـی نمایـد                
نکه ایجاد ملکه اجتهاد یک امر درونی است و در واقع خود فرد اسـت کـه             صرفنظر از ای  . رسد می

بعد ، اساتید نیز، بهتر از هر کسی می داند که آیا چنین ملکه و توانایی در وي وجود دارد یا خیر             
، از گذشت این مرحله و حسب مباحثـات و مجـادالتی کـه در جریـان تـدریس صـورت گرفتـه                 

.  اجتهاد در شاگرد را احراز نمایند و به وي اجازه اجتهـاد بدهنـد            )استعداد  (توانند وجود قوه     می
مـی شـود از امتیـازاتی اسـت کـه طلبـه از آن             این اجازات که با سبک و سـیاق خـاص نوشـته           

   1. برخوردار می شود و بعدها به عنوان یک سند افتخار از آن یاد می کند
 حوزه است و بعد از طی آن درس خارج آخرین مرحله تحصیل در  ،  درست است که حسب ظاهر    

اینـست   ،طلبه به اصطالح فارغ التحصیل می شود ولی یکی از نکات قوت نظام آموزشی حوزه ها    
که فراغت از تحصیل وجود ندارد و بسیاري از طالب و علما تـا آخـرین لحظـات عمـر خـود بـه             

  . تحصیل و تدریس مشغول اند
در دوره هـاي بعـدي   ،  به مرحله اجتهاد می رسـند و، بسیاري از طالبی که درس خارج را می گذرانند    

بنـابراین بـسیاري از شـرکت    . درس خارج همان استاد یا دروس خارج اساتید دیگر شرکت می کننـد          
در درس خـارج فقـه و    ،چنانکه گفته شده. خود از مجتهدین و فضال می باشند ،  کنندگان درس خارج  

، هر هـزار نفـر مجتهـد بـوده انـد و یکـی از آنهـا       اصول شیخ انصاري هزار نفر شرکت می کرده اند که  
عـالوه بـر شـرکت در    ، به عالوه طالبی که به مرحله درس خارج می رسند .آخوند خراسانی بوده است 
، فلـسفه ، برحسب عالقه خود ممکن است در دروس جنبی دیگري از قبیـل          ،  درس فقه و اصول خارج    

  .شرکت نموده و این علوم را فرا گیرند، یرهریاضیات و غ، رجال و حتی در گذشته،  تفسیر، عرفان
  

   2 منابع و کتب درسی در حوزه علمیه-بند سوم 
کتاب   در انتخاب، نظامی آزاد است و چنانکه طلبه در انتخاب استاد آزاد است، نظام آموزشی حوزه

 در گذشته به طور معمول کتاب درسی 3. و متنی که براي تدریس انتخاب می شود نیز آزاد است
برخی از کتب درسی بوده و هستند که به  .با پیشنهاد شاگرد و مشورت استاد انتخاب می گردید   

انتخـاب شـده و در    به عنوان متن درسی) یا اکثر آنها(طور معمول از سوي همه طالب و اساتید    
طی دوره هاي مختلف تدریس شده اند و در تمام حوزه ها از آن کتاب بـه عنـوان مـتن درسـی        

برحسب اینکه در هر  .این کتابها تغییر یافته اند    ،  البته در طی زمانهاي مختلف     .ی شود استفاده م 
                                                

، بخـش  www. Hawzah.net:ه اسـت  در تهیه این بند از مطالبی که در سـایت زیـر وجـود داشـته اسـتفاده شـد      .1
  .دانشنامه کتب درسی حوزه

  .net.Hawzah.www محمد علی رضایی، مراحل تحصیل در حوزه هاي علمیه،  .2
ت گرفتـه   البته در نظام کلی حوزه این آزادي وجود دارد ولی در دهه اخیر با تحوالتی که در نظام آموزشی حـوزه صـور                .3

  است این آزادي به ویژه در مرحله مقدماتی تحصیل در حوزه و بعضاً در مرحله سطح تا حدودي محدود شده است
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مثالً در ، آن کتاب جاي کتاب سابق را می گرفته است، دوره زمانی کتاب جدیدي تالیف می شده
 از سوي عالمه حلی از فقهاي برجسته قـرن هفـتم       تبصرة المتعلمین حالیکه بعد از تالیف کتاب      

بعد از تالیف کتاب شرح لمعه از سوي ، ب وي به عنوان کتاب درسی فقهی حوزه بود      کتا،  هجري
  . کتاب شرح لمعه جاي آنرا گرفت، شهید ثانی در قرن دهم هجري

این وضعیت وجود داشته است و کتابهاي درسی برحـسب مـورد تغییـر    ، تا قرن سیزدهم هجري   
، امـا از قـرن سـیزدهم   .  وجـود نـدارد  می کرده اند و اطالعات دقیقی از کتابهاي درسی حـوزوي     

هاي خاصی به عنوان کتب درسی انتخاب شده و همگان و در تمـام حـوزه هـا از آن               ظاهراًکتاب
این وضع تا دهه اخیر بدین گونه بوده است ولی از دهـه اخیـر تحـوالتی     . کنند کتب استفاده می  

   .وزه ایجاد گردیده استو تغییرات اساسی در کتب درسی ح در نظام آموزشی حوزه ایجاد شده
کتب درسی که از قرن ها پیش و بعضاً حداقل از دو سه قرن پیش به عنوان کتب درسی حـوزه                

  :لف تحصیل در حوزه به شرح زیر استتدریس می شده است به ترتیب مراحل مخت
  ب درسی مرحله مقدماتی کت–اول 

انی و بیـان و منطـق را فـرا       معـ ،  نحـو ،  علوم صرف ،  در مرحله مقدماتی طالب   ،  چنانکه گفته شد  
  .کتب خاصی به عنوان کتب درسی وجود دارد، گیرند که در مورد هر یک از علوم می

   علم صرف–الف 
  میرسیدشریف جرجانی:  مولف ؛امثله و شرح امثله-1

  .این کتاب به زبان فارسی قدیم است
  میر سید شریف جرجانی:  میر؛ مولفصرف-2

 .این کتاب به زبان فارسی است
  وهاب بن عباد الدین زنجانی شافعی مولف عبدال؛التصریف-3

  .این کتاب به زبان عربی است
  ؛مالسعد تفتازانی:  مولف؛شرح التصریف-4

   .این کتاب به زبان عربی است
  ؛حسین بن محمدحسین قمی: مولف، شرح النظام-5

  . این کتاب به زبان عربی است
کتب قبلی بـه همـراه کتـب نحـوي     ،  )شرح النظام ( ر  خاطر نشان می سازد که به جز کتاب اخی        

  . چاپ شده و در حوزه معروف است» جامع المقدمات «دیگر در یک مجموعه به نام 
تـالیف  ،  از دو دهه اخیر در حوزه علمیه قـم و حـوزه هـاي شهرسـتان هـا کتـاب صـرف سـاده           

ـ ،  تـالیف رشـید خـوري شـرتونی       ،  محمدرضا طباطبایی و کتاب مبادي العربیـه       ه جـاي برخـی   ب
  . کتابهاي سابق منبع درسی قرار گرفته و تدریس می شود



 
   1389ستان تاب و بهار ،1، شماره 1، دوره مجله حقوق تطبیقی  138

   علم نحو-ب
  مالمحسن محمد طاهر قزوینی؛: مولف، العوامل فی النحو -1

این کتاب به زبان عربی است و در مجموعه جامع المقدمات چاپ شده اسـت و درگذشـته جـزء        
  . کتب درسی بوده است

  ؛بدالقاهر جرجانیع: مولف، شرح العوامل فی النحو -2
این کتاب نیز به زبان عربی و در مجموعه کتاب جامع المقدمات است و جزء کتب درسی اولـین       

  . سال حوزه است
  ؛عبدالجلیل غزنوي: مولف،  فی النحویةالهدا -3

در گذشـته و حـال   ، چـاپ شـده اسـت   ، این کتاب به زبان عربی و در مجموعه جامع المقـدمات    
  . شودتدریس می

  ؛زمخشري: مولف، نموذجاال -4
این کتاب نیز عربی و در مجموعه جامع المقدمات چاپ شده و در گذشـته جـزء کتـب درسـی                     

  . بوده است ولی در حال حاضر تدریس نمی شود
  ؛شیخ بهایی: مولف، یةالصمد -5

چاپ شده است که از زمان تالیف توسط        این کتاب به زبان عربی و در مجموعه جامع المقدمات         
  . تاکنون به عنوان کتاب درسی تدریس می شود، ییشیخ بها

  جالل الدین سیوطی؛: مولف، )سیوطی(لفیةالبهجۀ المرضیه فی شرح اال-6
یکـی از مفـصل تـرین و در عـین حـال             ،  معـروف اسـت   » سـیوطی « این کتاب که در حوزه بـه      

ب هـاي  بعـد از اتمـام کتـا    . در نحو نگاشته شـده اسـت      ،  کاملترین کتبی است که به زبان عربی      
ایـن کتـاب تـدریس    ، در سـالهاي دوم و سـوم تحـصیلی    ،  مندرج در مجموعه جـامع المقـدمات      

ترین کتـب   و یکی از بهترین و جامع، این کتاب قرن هاست که کتاب درسی حوزه است . شود می
  . در علم نحو است

  ؛ابن هشام انصاري: مولف،  مغنی اللبیب-7
  . ر نحو تالیف شده استد، این کتاب در هشت باب و در دو جلد بزرگ

ولی برخی از طالب نیـز ده بـاب آن   . به طور معمول باب اول و چهارم آن را در حوزه می خوانند 
این کتاب به طور معمول بعد از . هر جلد از این کتاب بالغ بر چهارصد صفحه است     . خوانندرا می 

  . اتمام کتاب سیوطی و در سالهاي سوم و چهارم تحصیلی تدریس می شود
  ؛عبداهللا بن عقیل: مولف، شرح ابن عقیل -8

در گذشته بـه جـاي سـیوطی خوانـده     . شرح الفیه ابن مالک است ،  »سیوطی« این کتاب همانند  
  . اکنون نیز در برخی از حوزه ها به جاي سیوطی تدریس می شود. شد می
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  ؛ابن هشام انصاري: مولف، قطرالنوي و بل السدي -9
  . دیگر تدریس نمی شود، سی حوزه بوده و از چند دهه پیشکتاب در، این کتاب در گذشته

  )بالغت( معانی و بیان -ج
  خطیب قزوینی؛: مولف،  تلخیص المفتاح-1

ه شـیعه بـوده ولـی اکنـون تـدریس      این کتاب به زبان عربی است و درگذشته کتاب درسی حوز   
  . شود نمی

  ؛مسعود بن عمر تفتازانی: مولف ،  مختصر المعانی -2
بیان و بـدیع تـالیف شـده و از    ، که در سه فن معانی   ،ب شرحی است بر تلخیص المفتاح     این کتا 

   .حوزه ها بوده است گذشته تاکنون کتاب درسی در بعضی از
  ؛مسعود بن عمر تفتازانی: المطول؛ مولف  -3

این کتاب شرح مفصلی است در علوم بالغی که در آن قواعد ادبی به همراه مثالهاي متعدد بیان            
تا چند دهه پیش ایـن  . کتاب جامعی در علوم بالغت و صنایع ادبی است        ، این کتاب   .ه است شد

  . کتاب هم از کتب درسی حوزه بود ولی اکنون تدریس نمی شود
  جواهر البالغه -1

  . این کتاب جدیداً به جاي مختصر المعانی تدریس می شود
   علم منطق -د 
  ؛جرجانیمیر سید شریف : مولف ،  الکبري فی المنطق-1

   .این کتاب به عنوان اولین کتاب در منطق تدریس می شده است
  ؛یزدي ...مال عبدا: مولف  ،... حاشیه مال عبدا-2

به عنوان کتـاب درسـی درحـوزه تـدریس      این کتاب در علم منطق است که مدت زمان طوالنی      
  . شده است و اکنون نیز تدریس می شود می
  ؛ی بن عمر بن علی شافعیعل: مولف ،  شمسیه و شرح شمسیه-3

   .این کتاب در روزگاران پیشین کتاب درسی حوزه بوده ولی اکنون کامالً مهجور مانده است
حاج مال هادي سـبزواري؛ ایـن کتـاب از      : مولف  ،  )شرح منظومه سبزواري  ( اللعالی المنتظمه    -4

  .  تاکنون کتاب درسی حوزه است13زمان تالیف در قرن 
  ؛ابوعلی سینا: مولف  ، منطق اشارات شفا-5

  . این کتاب در روزگاران پیشین کتاب درسی بوده است ولی اکنون کمتر تدریس می شود
  محمدرضا مظفر؛: مولف ،   المنطق-6

این کتاب چند دهه است که تالیف شده است و از زمان تالیف به مرور جاي کتاب حاشـیه مـال                
  . را گرفته است ...عبدا
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  علم کالم : هـ 
  ، سیو ري ..مقداد بن عبدا: مولف ،  باب حادي عشر شرح -1

  . در گذشته تدریس می شده ولی اکنون تدریس نمی شود
  عالمه حلی : مولف ،   کشف الحراء فی شرح تجوید العقاید-2

  . در گذشته تدریس می شده است ولی اکنون تدریس نمی شود
  محسن خرازي : مولف،  بدایه المعارف-3

  .  اخیر به جاي شرح باب حادي عشر در حوزه تدریس می شوداین کتاب در سالهاي
   کتابهاي درسی مرحله سطح –دوم 

در مرحله ، کتابهایی که بعد از گذراندن مرحله مقدماتی که بین سه تا چهار سال طول می کشد  
  : سطح در حوزه تدریس می شود به شرح زیر است 

   علم اصول –الف 
 شیخ حسن فرزند شهید ثانی؛: مولف ،معالم الدین ومالذالمجتهدین-1

 تاکنون به عنوان اولین کتاب درسـی علـم اصـول تـدریس         11این کتاب از زمان تالیف در قرن        
  . شودمی
  ؛میرزاي قمی: مولف ، قوانین االصول-2

ولی اکنـون   این کتاب در گذشته به عنوان یکی از کتب اصلی علم اصول تدریس می شده است              
   .تدریس نمی شود

  شیخ محمدرضا مظفر؛: مولف ، صول الفقه ا-3
  .شود این کتاب چند دهه است که تألیف شده است و به جاي کتب قدیمی حوزه تدریس می

  شیخ مرتضی انصاري؛: مؤلف ،  الرسائل-4
یکی از کتب معتبر و عالی درس در موضوع علم اصول است و از زمان تألیف در یـک           ،این کتاب 

   .می شوددر حوزه تدریس  ،قرن گذشته
  ؛آخوند خراسانی: مؤلف  ،صولکفایۀ اال -5

 ،به عنوان عالی ترین کتاب درسـی و آخـرین کتـاب    ،این کتاب نیز از زمان تألیف در یک قرن گذشته    
   .قبل از درس خارج تدریس می شود و یکی از پیچیده ترین ومشکل ترین کتب اصولی است

   علم فقه –ب 
  ؛ه حلیعالم: مولف ، تبصرة المتعلمین -1

این کتاب به عنوان اولین کتاب فقهی تدریس می شد ولی اکنـون بجـاي آن              ،  تا چند دهه اخیر   
  . شرح لمعه تدریس می شود

  ؛محقق حلی: مولف ،  مختصر النافع-2
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   .این کتاب هم به عنوان اولین کتاب فقهی در برخی حوزه ها تدریس می شده است
  محقق حلی؛ : مولف ،  شرایع االسالم-3
در حوزه نجف و کشورهاي عربـی مـتن درس فقـه    ، ن کتاب از قرن ششم که تالیف شده است ای

  . شرح لمعه به جاي آن تدریس می شود، بوده است اما در حوزه قم و حوزه هاي دیگر ایران
  ؛شهید ثانی: مولف ، الروضۀ البهیۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیۀ -4

در گذشـته   .ه عنوان کتـاب درسـی حـوزه اسـت    ب، کتاب از زمان تالیف در قرن دهم هجري    این
  . دومین کتاب درسی در فقه بود ولی اکنون اولین کتاب فقهی است

  ؛شیخ مرتضی انصاري: مولف ،  المکاسب-5
این کتاب به عنوان عالی ترین متن درسی فقهی است که از یک قرن گذشـته تـاکنون تـدریس        

 .مبنـاي دروس خـارج اسـت       ، معـامالت  در بحث  ،کتاب مکاسب در درسهاي خارج فقه     . شود می
بـه صـورت شـرح یـا         ،و علمی ترین کتب فقهی که در دو قرن گذشته نوشته شـده             ،ترین دقیق

   .حاشیه بر مکاسب شیخ انصاري بوده است
   فلسفه –ج 

کتابهاي فلسفی که به طـور    . فلسفه هم تدریس می شود    ،  در حوزه علمیه عالوه بر علوم متداول      
   .ند به شرح زیر استمعمول تدریس می شو

  ؛عالمه سیدمحمدحسین طباطبایی:  مولف ، بدایۀ الحکمه-1
  . به عنوان اولین کتاب فلسفه تدریس می شود، تالیف شده، این کتاب که حدود دو دهه است

   ؛عالمه سید محمدحسین طباطبایی: مولف ، نهایۀ الحکمه -2
  تدریس می شود ، رسیاین کتاب بعد از کتاب بدایه به عنوان دومین کتاب د

  ؛حاج مال هادي سبزواري: مولف ،  شرح منظومه سبزواري-3
. اولین کتاب فلسفی بـود کـه تـدریس مـی شـد      ،  این کتاب تا قبل از تالیف کتاب بدایه الحکمه        

، اکنون جزء کتب رسمی حوزه نیست ولی کسانیکه عالقمند به مطالعه تفـصیلی در فلـسفه انـد         
  . آنرا می خوانند

  ؛ابوعلی سینا: مولف ، شارات والتنبیهات اال-4
  . این کتاب از قدیم به عنوان یکی از کتب فلسفی تدریس می شده است

  ؛ابوعلی سینا: مولف ،  الهیات شفا-5
  . گیرند این کتاب از دیر باز در حوزه تدریس می شده و اکنون نیز عالقمندان به فلسفه آنرا فرا می

  ا شیرازي؛مالصدر: مولف ،  اسفار اربعه-6
شود و همواره  این کتاب آخرین کتابی است که در حوزه هاي شیعه در زمینه فلسفه تدریس می     

  . عالقمندان فلسفه نگاه ویژه به آن داشته اند
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   درس خارج –سوم 
متن خوانی در حوزه بـه پایـان مـی    ، پس از طی مراحل مقدماتی و سطح، چنانکه قبالً گفته شد 

  . روع می شودرسد و مرحله درس خارج ش
و خارج از کتـاب و البتـه بـر مبنـاي سـر      ، از هیچ متن خاصی استفاده نمی شود      ،  در این مرحله  

استاد مطالب دقیق علمی را مطرح و به نقد و تحلیل آنها پرداختـه و بـا         ،فصل هاي کتاب معین   
فقه و ،  شاگرد این مرحله کسی است که بعد از فراگیري مقدمات         . پردازدشاگردان به مباحثه می   

در سطح عالی از دانش قرار گرفته و به نوعی صـاحب نظـر شـده       ،  فلسفه و منطق و غیره     ،اصول
بلکه وي با طرح مسائل علمی به صورت مباحثـه   ،در این مرحله استاد متکلم وحده نیست   . است

این مرحلـه آخـرین مرحلـه تحـصیل در      .و مجادله با حاضران به تجزیه و تحلیل آنها می پردازد 
بسیاري از افرادي که در درس خارج یـک       . سال به طول می انجامد     15 تا   10زه است و بین     حو

 در " یـک دوره خـارج را طـی کـرده باشـند و مجـددا       "ممکن است قبال   ،استاد حاضر می شوند   
  . درس خارج شرکت می کنند و به اصطالح مجتهد بوده و داراي قوه استنباط هستند

  
  موزشی حوزه  ویژگیهاي نظام آ-بند چهارم

   اصالت نظام آموزشی حوزه به عنوان نماد نظام آموزش عالی سنتی -3
در گذشته نـه چنـدان   . نظام آموزشی حوزه به عنوان نماد آموزش عالی به طریق سنتی تلقی می شود   

با ایجاد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به سبک . تمام رشته هاي علوم در حوزه تدریس می شد      ،  دور
صرفاً )   در زمینه علوم طبیعی و مهندسیبه ویژه( گرچه آموزش برخی از رشته هاي علوم جدید جدید ا

اما در زمینه علـوم  ، در دانشگاهها انجام می شود و در این قسمت دانشگاهها جاي حوزه را گرفته است       
یـه همچنـان    حوزه هـاي علم   )  ...کالم و عرفان و   ،  فلسفه،  اصول،  نظیر فقه (انسانی به ویژه علوم دینی      

  . ها و موسسات آموزش عالی فعال هستند اصالت خود را حفظ نموده اند و در کنار دانشگاه
از ویژگیهاي خاصی برخوردار است که آنرا از نظام آموزشی دانشگاه متمـایز  ، نظام آموزشی حوزه  

نموده و موجب شده که افرادي در حوزه تربیت شوند کـه در هـیچ یـک از موسـسات آموزشـی            
این ویژگیها به عنوان نکات قوت نظام آموزشی حوزه اسـت      . همانند آنها پرورش نیافته اند    ،  ردیگ

  . که بجاست در نظام آموزشی دانشگاهها نیز حتی المقدور از آن استفاده شود
البته در نظام آموزشی حوزه نقائصی نیز وجود دارد و همین امـر موجـب شـده کـه در سـالهاي               

و در این راستا سـمینارهاي     . حول در نظام آموزشی حوزه مطرح شود      اخیر بحث ضرورت ایجاد ت    
  . متعددي برگزار شده و طرحها و مقاالت زیادي نوشته شده است

باشد که باتوجـه  ، در این بند تالش خواهد شد ویژگیها و امتیازات نظام آموزشی حوزه بیان شود  
د شایسته و بی بدیل در رشته هـاي     به نتایج روشن و پرباري که اجراي این نظام در پرورش افرا           
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حتی المقدوردر نظام آموزشـی دانـشگاهها بـه ویـژه در زمینـه علـوم         ،  مختلف علوم داشته است   
  . انسانی و علی الخصوص در دانشکده هاي حقوق از آن استفاده شود

  
   حاکمیت معنویت و انگیزه هاي خدایی در تحصیل علوم حوزوي–الف 

 آموزشی حوزه اینست که انگیـزه هـاي الهـی و خـدایی در تحـصیل علـوم                 یکی از امتیازات بارز نظام    
به ویژه تا چند دهـه اخیـر      . ) به بعد    51ص  ،  8ش   ،پیام حوزه ( حوزوي برانگیزه هاي مادي غلبه دارد     

کسانیکه درحوزه به تحصیل می پرداختند نه تنها از امتیاز مادي و اجتماعی خاصی برخـوردار نبودنـد       
بنابراین کسی که تصمیم به ادامـه تحـصیل در حـوزه    . تیازاتی را نیز از دست بدهند  بلکه ممکن بود ام   

به همین دلیل دروسی همانند اخالق اسالمی وعرفـان از همـان            . می گرفت انگیزه هاي مادي نداشت     
ابتدا جایگاه خاصی داشته است و طالب در ضمن اینکه علوم مختلف را فرا می گرفتنـد بـه تهـذیب و      

  .)28ص  ،1385 ،مطهري(و تهذیب نفس شرط اول موفقیت بودنیز می پرداختند تزکیه نفس 
از جهـت  ، بدون استثناء تمام علما و دانشمندان حوزوي که به لحاظ علمـی شـهره جهـانی بـوده انـد                

کماالت معنوي نیز در اوج بوده اند و اصوالً اجتهاد واقعی و استنباط احکام الهی جـز در سـایه اشـراق              
به همین دلیل همیشه این دیدگاه در حوزه حاکم بوده اسـت کـه           .  امکان پذیر نیست   وسلوك معنوي 

 بـه نقـل از    ،صـدرالمتأهلین شـیرازي   (وت و مال اندوزي قابـل جمـع نیـست           اصوالً تحصیل علم با ثر    
متاسـفانه ایـن   . انـد  و غالب علماي حوزه از لحاظ مالی وضع مطلوبی نداشته. )36ص ،  1377 ،مختاري

در نظام حکـومتی و مـدیریت کـشور وارد     لهاي اخیر و به ویژه بعد از انقالب که روحانیت در سا  ،جنبه
کم رنگ شده است و انگیزه هاي مـادي و دنیـوي بـسیاري را بـه سـمت تحـصیل حـوزه            ،  شده است 

 ولـی هنـوز هـم معنویـت و     ؛و این امر موجب نگرانی علما و زعماي حوزه را شده اسـت   ،کشانده است 
  .زند در تحصیل علوم حوزوي یک اصل است و حرف اول را میاخالق و اخالص 

  
   آزادي در انتخاب استاد و درس– ب

طلبه در انتخاب استاد آزاد اسـت و مجبـور        ،  از ویژگیهاي بارز دیگر تحصیل در حوزه اینست که        
به همین دلیـل ممکـن اسـت یـک درس را     . نیست در کالسی شرکت نماید که آنرا نمی پسندد     

اسـتاد مـورد عالقـه خـود را     ،  ارائه نمایند و طلبه بعد از شرکت در تمـام کالسـها            چندین استاد 
این شیوه به عالوه موجب شده که همیـشه   .انتخاب آزاد استاد مزایاي زیادي دارد   .انتخاب نماید 

رابطه بین استاد و شاگرد یک رابطه مرید و مرادي باشد وحتی اتفـاق مـی افتـاده کـه در درس               
مـثالً نقـل اسـت    . شاگرد شاگرد خود،  دیگري بوده و استاد در درس دیگر      خاص شخصی شاگرد  

خارج فقـه شـیخ انـصاري     شاگرد درس ،13که سیدعلی موسوي شوشتري از عرفاي بزرگ قرن      
 .در روزهاي پنجشنبه در درس اخالق وي شرکت می کـرده اسـت        ،  بوده است ولی شیخ انصاري    
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ود و کتاب درسی نیز آزاد است و معموالً ایـن امـر   به عالوه طلبه در انتخاب درس مورد عالقه خ     
تـا  ، اکنـون در سـطوح مقـدماتی حـوزه       ،  البته ایـن وضـعیت    . را با مشورت استاد انجام می دهد      

  .کنند حدودي تغییر یافته و طالب مبتدي به اجبار در کالسهاي خاص شرکت می
  

   متن خوانی و تکیه بر متن کتاب در تدریس –ج 
بـدین معنـا کـه وقتـی در      .متن خوانی است، روش تدریس و آموزش در حوزه   از ویژگیهاي بارز    

که نوعـاً هـم    (از روي کتاب ،استاد، شود کتابی به عنوان کتاب درسی انتخاب می     ،  موضوع خاص 
دهـد   توضیحات الزم را می ،ابتدا استاد از خارج .کند به شاگردان تدریس می) به زبان عربی است   

کتاب به تجزیه و تحلیل عبارات کتاب و بیان مقصود صـاحب کتـاب        و سپس با خواندن عبارات      
ایـن  . بـه نقـد آن نیـز بپـردازد        ) اگر سطح استاد باال باشد    (ردازد و احیاناً گاهی ممکن است       پ می

گردد و تا بـه پایـان رسـیدن      روش این امتیاز را دارد که درس استاد محدود به زمان خاص نمی            
بسیار )  ...اصولی و ،  فقهی(ه ویژه براي تسلط طالب بر متون علمی         این امر ب  . یابد کتاب ادامه می  

توانایی اسـتفاده از سـایر متـون    ، مفید است و طالب با فراگرفتن دو یا سه متن علمی نزد استاد         
به عالوه این روش موجب فهـم کامـل شـاگرد از کتـاب درسـی                . کنند علمی سنگین را پیدا می    

البتـه   .شـود  ترم یا سال تحصیلی موجب نقصان تدریس نمی     اي همچون پایان     و دغدغه  ،شود می
  .شود از متن خاصی استفاده نمی، این شیوه تا پایان سطح ادامه دارد و بعد از آن در درس خارج

  
  ) تدریس روزانه(  مستمر بودن تدریس در حوزه -د

س خـاص  که طلبه به طور مستمر و هر روز سر کال       ،  از ویژگیهاي دیگر آموزش در حوزه اینست      
 این امر موجب می شود که طلبه بهتر مطالب را فـرا گیـرد و بـه طـور مـستمر      ؛شرکت می کند  

طـالب  ، چـون قبـل و بعـد از تـدریس    ، به ویژه چنانکه خواهیم دیـد    ،  درگیر مطالب علمی باشد   
به همین دلیل به طور   . این امر به فراگیري بهتر مطالب درسی کمک می کند         ،  مطالعه می کنند  

دو یا سه درس در روز ندارند تا بتوانند بـا حوصـله و فرصـت      ب در آن واحد بیش از     معمول طال 
  . بیشتر و به طور عمیق تر مطالب را فرا گیرند

  
   عدم محدودیت زمانی براي تحصیل -هـ 

محـدودیت  ، اینست که براي فراگیري درس خـاص     ،  ویژگی دیگري که نظام آموزشی حوزه دارد      
اسـتاد تـا پایـان    ، پس از انتخاب کتاب خاص براي تدریس    ،   گفته شد  چنانکه. زمانی وجود ندارد  

  1 .هرچند زمان زیادي به طول انجامد، آن کتاب تدریس می کند
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شود از ابتدا یک  طلبه اي که وارد حوزه می .این امر از لحاظ روانی کمک شایانی به طلبه می کند
 ،یري و رسیدن به مرحلـه خـاص  فراگ ،هدف .محدوده زمانی خاص را بر تحصیل معین نمی کند   

البته   . مورد توجه نیست، مثالً اجتهاد در علوم دینی است اما اینکه این امر چند سال طول بکشید
  .وجود دارد) شهریه(ک هزینه تحصیلی ها محدودیت زمانی براي دریافت کم در برخی حوزه

  
   عدم فراغت از تحصیل -و

بلکه تحصیل و فراگیري تا آخـر عمـر وجـود    ، نداردفراغت از تحصیل معنا ، در حوزه هاي علمیه   
حتی علمایی بوده و هستند که به رغم اینکه حوزه درس بزرگـی دارنـد امـا خـود نیـز بـه            . دارد

بـه ویـژه در   . عنوان شاگرد در مقابل اساتید و پیشکـسوتان خـود زانـو زده و تعلـم مـی نماینـد           
  . تهدان برجسته وصاحب نظر هستندگاه افرادي شرکت می کنندکه خود از مج، درسهاي خارج

  
   تدریس در حین تحصیل -ز

اینست کـه وقتـی طلبـه مرحلـه اي از     ، امتیار بارز دیگري که در نظام آموزشی حوزه وجود دارد   
در همـان زمـان کـه در مرحلـه بعـد تحـصیل       ، و به مرحله بعد می رسد،  تحصیل را می گذارند   

ه عنوان مثال طلبه اي که در مرحله سطح و مثالً      ب .مراحل مقدماتی را تدریس می کند     ،  کند می
شرح لمعه یا معالم و یـا سـیوطی را کـه از دروس     ،ممکن است ،  کتاب مکاسب تحصیل می کند    

  . اساتید حوزه انتخاب می شوند ،مقدماتی است تدریس نماید و به همین شیوه
  

   پیش مطالعه و پس مطالعه و مباحثه–ج 
 مطالعـه پیـشاپیش درس از   ؛آموزشی حـوزه پـیش مطالعـه اسـت    یکی از سنتهاي رایج در نظام   

سوي طلبه موجب می شود که او با آمادگی بیشتري در کالس حاضر شود و نتیجه و آثار آن در         
پیش مطالعه آنقدر اهمیت داشته که اساتید حـوزه         . پوشیده نیست ،  فراگیري بهتر موضوع درس   

  1.اند ردهک به شاگردان خود در این زمینه توصیه اکید می
البته پیش مطالعه به آن معنانیست که طالب بعد از درس به مطالعه آن نپردازند بلکه عالوه بـر            

مباحـث و موضـوعات درس را بـا یکـدیگر مـورد       ،  آنکه بعد از درس مطالعه و تحقیق می کننـد         
مباحثـه  . )286ص   ،مطهـري ( می گویند   » مباحثه  « بررسی قرار می دهند که اصطالحاً به آن         

براي فهم مطالـب و  ،  بین دو یا چند نفر از طلبه ها که هم درس هستند انجام می شود"که نوعا 
   .تسلط بر مطالب علمی بسیار مؤثر است و از قدیم مورد تأکید اساتید بوده است

                                                
ـ ( ؛ 25، ص 2حوزه و روحانیت در آینه رهنمودهاي رهبري،ج    .1 ویژگیهـاي نظـام آموزشـی در حـوزه     : ه نقـل از ب
،www.Hazah. net(   
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   تحصیل تمام وقت طلبه ها –ط 

م وقـت مـشغول بـه    اینست که محصالن در حوزه به طور تمـا ، از ویژگیهاي دیگر نظام آموزشی حوزه    
طلبه حـداقل در سـالهاي   ، تحصیل هستند؛ با تامین مسکن و هزینه هاي زندگی طلبه از محل خاص          

دغدغه اي براي تامین معاش و زندگی خود ندارد و بـه طـور تمـام وقـت بـه تحـصیل               ،  اولیه تحصیل 
دي نباشـد  به ویژه این امر موجب شده که بین محل سکونت و تحصیل طلبه فاصله زیا             .مشغول است 

این شیوه به ویژه در تربیـت اخالقـی و فکـري    . و وقت طلبه براي رسیدن به محل تحصیل تلف نشود         
البته در دهه اخیر به خاطر تحوالتی که در جامعـه پدیـده آمـده اسـت و بـه           .طالب بسیار موثر است   

یـژه بعـد از   دلیل باال رفتن هزینه هاي زندگی دغدغه هاي مادي و تامین هزینه زنـدگی طـالب بـه و        
   .وجود داشته است و این امر در روند تحصیل آنها خلل ایجاد کرده است، متاهل شدن

  
   عدم اعطاي مدرك تحصیلی رسمی درحوزه –ي 

مدرك تحصیلی بـه محـصل   ، اینست که در قبال تحصیل، ویژگی مهم دیگر نظام آموزشی حوزه    
ر غیررسمی از سوي اساتید به طالب    تنها مدرکی که در حوزه هاي علمیه به طو         . شود اعطا نمی 
راجع به اینکه اعطاي مدرك یا عـدم   .اجازه اجتهاد یا اجازه روایت بوده است    ،  شده است  اعطا می 

نظـرات مختلـف وجـود دارد و بحـث     ، اعطاي آن به عنوان حسن و امتیاز تلقی می شود یا خیـر         
با آن ، نظام آموزشی کشور ما ،معضل ولی آنچه به عنوان یک   . می طلبد  مجال دیگر ،  راجع به آن  
آفتی کـه دامـن گیـر        .وجود حس مدرك گرایی در بین دانشجویان و جوانان است         ،  مواجه است 

   .و می رود که نظام آموزشی حوزه را نیز آلوده نماید ،نظام آموزش عالی ما شده
 مـدارس  حوزه هاي علمیه هم در پایان هر مرحله از تحصیل و یا به طالبی که در           ،  در دهه اخیر  

مدارك ویژه اي اعطا می کنند کـه معـادل          ،  به تحصیل می پردازند   ) مانند دارالشفاي قم  (خاص  
ارزیابی می شود و طالبی که ) کارشناسی ارشد و دکتري ، کارشناسی( مدارك مرسوم دانشگاهی 

، شوند مند می بهره ...موفق به اخذ آن مدارك می شوند از مزایاي آن در ادارات و مراکز آموزشی و
 رسالت حوزه با موسسات آموزشی "اصوال ،چنانکه گفته شد .این امر به هیچ وجه شایسته نیست   

  .پسندیده نمی باشد بنابر این آلوده نمودن آن به امور دنیوي و ظاهري ،دیگر متفاوت است
  
  نقد و تحلیل ویژگیهاي نظام آموزشی حوزه -4

بـه طـور قطـع     .نظام آموزشی حـوزه وجـود دارد  ویژگیهایی است که در   ،  آنچه در باال بیان شده    
اینـست  ، ممکن است بسیاري از این امور به عنوان امتیاز تلقی شود ولی آنچه قابل انکـار نیـست    
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فکـر ایجـاد تحـول در    ، که نظام آموزشی حوزه هم نقائصی دارد؛ و به همین دلیل در دهه اخیـر       
   1 .نظام آموزشی حوزه مطرح شده است

و ، این موارد و امتیازات روش آموزش حوزه از حوصله ایـن مقالـه خـارج اسـت    ارزیابی هریک از    
امـا تردیـدي نیـست کـه در نظـام      . آشنایی کلی راجع به نظام آموزشی حوزه بوده اسـت         ،هدف

 ،و در صـورت تحقـق ایـن امـر    ، آموزشی حوزه مزایایی وجود دارد که باید از آن الگو گرفته شود    
برطرف شده و بسیاري ،  یی که مسئوالن نظام آموزشی ما دارند    بسیاري از مشکالت و دغدغه ها     

البته این بدین معنا نیـست   .از مشکالت فرهنگی و تربیتی موجود در دانشگاهها حل خواهد شد          
بلکه در عین استقالل می توان از مزایاي آن بهره برد؛ امري کـه نـه        ،که این دو نظام یکی شوند     

   .بلکه در همان راستا می باشد ،تتنها مانع تحقق هدف دانشگاه نیس
  

تا ) ایجاد حقوق عرفی درایران   ( وضعیت علم حقوق از انقالب مشروطیت        –بخش دوم   
  انقالب اسالمی 

  طرح بحث -5
از تـاریخ مـشروطیت و وضـع مقـررات     ، نظام حقوق موضوعه در معناي خاص و جدید در ایـران         

کل کنونی وجود نداشته و حقوق اسالم تا آن زمان حقوق موضوعه به ش       .ایجاد شده است  ،  جدید
تحولی کـه در ایـن زمینـه     .به عنوان نظام حقوقی ایران شناخته می شده است       ) یا فقه اسالمی  (

دوره جدیـدي از   بـه عنـوان  ، موجب شده که این عصر، ایجاد شده و پذیرش نظام حقوقی جدید   
 مرور بحث آمـوزش حقـوق و   به ،به دنبال ایجاد نظام حقوق عرفی. نظام حقوقی ایران تلقی شود 

تربیت نیروي هاي متخصص جهت تصدي مشاغل سیاسی و قضایی که با تشکیل عدلیه نـوین و     
ایجاد برخی دستگاهها و ادارات دولتی ایجاد شده بود و ضرورت ایجاد موسسات آموزش عالی به           

ورد وضعیت علم نوپاي حقوق در ایـن دوره حقـوقی مـ     ،  در این بخش  . مطرح گردید  سبک غربی 
  .گیرد بررسی قرار می

  
   تاریخچه حقوق موضوعه و آموزش آن در ایران –مبحث اول 

 تفکیک حقوق موضـوعه از      ؛ گام هاي نخست در ایجاد نظام حقوق موضوعه        -بند یکم 
  فقه امامیه 

ش و در فاصـله کمتـر از    . هــ 1285صدور فرمان مشروطیت و تصویب قانون اساسـی در سـال           
، نقطه عطـف مهمـی در همـه شـؤون سیاسـی           ،  ون اساسی مشروطیت  تصویب متمم قان  ،  یکسال

  .)526ص  ،1382 ،امین(اداري و قضایی ایران بود 

                                                
 .1375، سال 12مجله پیام حوزه ، شماره :  براي مطالعه نظرات مختلف در این زمینه رجوع شود به.1
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. به مرور گام هاي بزرگی براي وضع قوانین عرفـی برداشـته شـد   ، اساسی به دنبال تصویب قانون 
شـوونات  ابتدا با توجه به جو حاکم بر جامعه آن روز و نفوذ احکام اسـالمی و علمـاي حـوزه بـر              

بـه حقـوق موضـوعه      ) فقهـی   (از حقوق سـنتی     ،  روند تحول نظام حقوقی   ،  مختلف زندگی مردم  
سـعی بـر ایـن بـود کـه      ، بر ایـن اسـاس    . با احتیاط بسیار و به کندي صورت می گرفت        ) عرفی(

قوانینی به عنوان مقررات حاکم به تصویب برسد که با احکام اسالمی مباینتی نداشته باشد و بـا              
  .لماي دین مواجه نشودمخالفت ع

طیف قـوي از مـشارکت کننـدگان در جنـبش مـشروطیت یعنـی          وجود تضاد فرهنگی میان دو    
که تحصیل کرده خارج و به ( سو و تجدد گرایان و روشنفکران روحانیون و شریعت مداران از یک

تی موجب ناکامی مشروطیت و کندي روند اصالح نظام حقوق سن، از سوي دیگر) ویژه غرب بودند
سران روحانی مشروطیت به ویـژه      . )526ص  ،  1382 ،امین( ایجاد نظام حقوقی جدید شده بود      و

از همگامی با انقالب مشروطیت قصد محدود و مشروط کردن قدرت حاکمان عرف ، مراجع تقلید
 به منظور اجراي بهتر قوانین و احکام شرع بر اساس -را توام با احیاء و توسعه نظام حقوقی اسالم

، گراهان تجدددر حالیکه الگوي حقوقی مشروطه طلبان الئیک و آزادي خوا،  داشتند– امامیه فقه
 ،امـین ( از دیـن و مـذهب بـود       ) و قانون ( قوانین و مقررات کشورهاي اروپایی وتفکیک سیاست        

  . وبه طور قطع این دو هدف با یکدیگر قابل جمع نبود) 527ص ، 1382
رونـد  ، 1357از انقالب مشروطیت تا انقالب اسالمی در سال        ،  به اعتقاد نویسندگان تاریخ حقوق    

به همین دلیل در عمل اصـل پـنجم مـتمم قـانون        ،  توسعه حقوقی به سود نیروهاي الئیک بوده      
در بوتـه  ، حـق وتـوي قـوانین مـصوب مجلـس را مـی داد      ، اساسی که به پنج تـن از مجتهـدین    

، آورد روحانیون مشروطه طلب بـود  فراموشی گذاشته شد و همان مجلس شوراي ملی که دست           
، امین (وسیله انزواي روحانیون وسنگ بناي عرفی شدن همه نظامات حقوقی و قضایی ایران شد          

که براساس آن   ( ،  ش.  هـ 1290تصویب قانون اصول تشکیالت عدلیه درسال       . )527ص  ،  1382
ن نهاد دادرسـی در  سر آغاز روند عرفی شد) استیناف و دیوان تمیز تشکیل گردید، محاکم بدوي 

در دوران ، هر چند این روند تا قبل از تجدید تشکیالت عدلیه به دست علی اکبـر داور  . ایران بود 
قانون محاکمات جزایی به ،  پس از آن   .)527ص   ،امین(بسیار کند بود    ،  سلطنت رضا شاه پهلوي   

  .تصویب رسید که به عنوان قانون موقت و آزمایشی به اجرا گذاشته شد
 وزیر عدلیـه شـد و تجدیـد تـشکیالت     1305علی اکبر داور در سال  ،  ي کار آمدن رضا شاه    با رو 

وي که از قـضات حرفـه اي زمـان خـود بـود و       .دادرسی و عدلیه نوین مرهون زحمات وي است   
بـر مبنـاي الگوهـاي    ، تحصیالت عالی حقوقی خود را در کشور سوئیس بـه انجـام رسـانده بـود               

 هـر (  که تشکیالت عدلیه جدیـد 1306در سال . ن را پایه گذاري نمود نهاد دادرسی ایرا  ،  اروپایی
الغاء کاپیتوالسـیون  ، رضا خان در مراسم افتتاح  ،  افتتاح گردید ) چند بطور ناقص و فقط در مرکز      

هـاي جدیـد    را اعالم کرد و به دولتهاي خارجی یکسال مهلت داد که نسبت به انعقاد عهـد نامـه      
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بـه  . رفتند بهانه اینکه ایران فاقد مقررات و قوانین رسمی است زیربار نمیاما آنها به    . اقدام نمایند 
تـصویب قـانون   . اصالحات قضایی و وضع قوانین با سرعت تمام آغاز شد         ،  منظور تامین نظر آنان   

سال (قانون تشکیالت دادگستري    ،  )1307-1314(و قانون مدنی    ،  1304جزاي عمومی در سال     
و قانون آئـین دادرس مـدنی   ) 1311(قانون تجارت ، )1310(مالك قانون ثبت اسناد و ا ،  )1307

  .از دستاوردهاي این زمان است) اصول محاکمات جزایی(ادرسی کیفري وقانون آئین د) 1318(
نیاز به نیروکارآمد داشت کـه در قالـب    ،  اداره تشکیالت جدید دادگستري و اجراي قوانین جدید       

تـالش  ، وزیـر دادگـستري وقـت   ، در ابتدا داور. ه شوندشغل قضا یا کادر اداري به خدمت گماشت      
 نمود تا ازهمکاري علماي برجسته حوزه استفاده نمایدو تا حـدودي هـم ایـن مهـم انجـام شـد                    

ولی اداره تشکیالت نوین نیاز به افرادي داشت که با حقوق موضوعه و              .)534ص   ،1382 ،امین(
حقوق و علوم سیاسـی در ایـران تاسـیس    جدید آشنا باشند و بدین منظور مدارس عالی آموزش  

از بـدو تاسـیس    ،  بدینسان پیشینه تعلیم و تعلـم حقـوق بـه روش دانـشگاهی در ایـران               . گردید
  )15ص ، 1377 ،مبارکیان(. شود آغاز می، مدرسه عالی حقوق و مدرسه عالی علوم سیاسی

  
   تاسیس مدرسه عالی حقوق –بند دوم 

 و آغـاز  19 ماهیت حیات سیاسی کشورها در اواخر قرن دستاوردهاي نوین اقتصادي و صنعتی و    
، در ایـران  .اجراي شیوه هاي جدید را در مراودات کشورها و دولت ها ایجاب می نمـود     ،  20قرن  

اجتماعی و فرهنگی کشور احساس شد کـه بـه   ، اقتصادي، نظر به لزوم بقا و ثبات حیات سیاسی  
 و آشـنا بـه اصـول حقـوقی و دیپلماسـی نیـاز        نیروي افرادي الیق و زبده از نظر علمی و عملـی          

می بایست اندیـشه هـاي مبتکرانـه    ، براي تنظیم روابط داخلی و بین المللی   . شدیدي وجود دارد  
حقوقی از تجربه صرف خارج شود و به بوته عمل در آید؛ بر این اساس اعزام محصالن ایرانی بـه            

ر کار دولتمـردان وقـت قـرار    در دستوخارج از کشور در اواسط دوره سلطنت فتحعلی شاه قاجار      
میـرزا  ،  اما تجربه نامطلوب تحصیل ایرانیان در خارج ازکـشور        ) 16ص   ،1377 ،مبارکیان(گرفت  

تقی خان امیرکبیر را به فکر تاسیس دارالفنون و تربیت نیروهاي متخصص در داخل کشور و بـه      
،  زمینـه هـاي علـوم نظـامی     بیـشتر در  ،  البته دارالفنـون   .کمک اساتید داخلی و خارجی انداخت     

انسانی و سیاسـی را   ،  مهندسی و پزشکی فعالیت داشت و نیروهاي الزم در زمینه علوم اجتماعی           
خان مـشیرالدوله پیرنیـا وزیـر امـور          ...فرزند میرزا نصرا  ،  تربیت نمی کرد تا این که حسن پیرنیا       

ز مدتی به تهران آمد و پـدر  دوره حقوق دارالفنون مسکو را به پایان رساند و پس ا        ،  خارجه ایران 
  )18و17ص ص، 1377 ،مبارکیان(. را به وي تفویض نمود) مشیرالدوله( ایشان لقب سابق خود 

تـصمیم بـه یـک اصـالح اساسـی و      ، با آگاهی از وضعیت نابـسامان وزارت خارجـه     ،  حسن پیرنیا 
شیرالدوله خـان مـ    ...بر همین اساس و باکمک حسین پیرنیا از پـدر خـود نـصرا             . بنیادین گرفت 
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مدرسـه  ، سـرانجام  .مجوز تاسیس مدرسه علوم سیاسـی را درخواسـت کـرد      ) وزیر وقت   ( پیرنیا  
مصادف با بیست و هشتم   ) ق  . هـ(1317عالی علوم سیاسی در بعداز ظهرعید نیمه شعبان سال          

  .)19ص ، 1377 ،مبارکیان(تاسیس شد ) ش . هـ (– 1278آذرماه 
کار خود فقط یک کالس داشت و یکی از دوائـر تابعـه وزارت      مدرسه عالی علوم سیاسی در آغاز       

رسد و شاید  اشاره به این مدرسه مخصوصاً از این جهت الزم به نظر می     .خارجه به شمار می آمد    
از لحاظ آموزش قابل استفاده باشد که دوره تحـصیالت پـنج سـاله آن بـه دو دوره مقـدماتی و                   

  :  توجه در دوره مقدماتی عبارت بود ازمهم ترین مواد مورد. نهائی تقسیم می شد
کـه بـا   ،  زبـان فرانـسه  -3،  صرف و نحو و قرائت عربـی در دو دوره -2، زبان و فرهنگ فارسی  -1

نهایت اهتمام در هر دو دوره مقدماتی و نهائی تدریس می شد و همواره در هر کالس دو تا سـه      
 جغرافیـاي  -5،  تاریخ -4،  رین ها بودند  معلم ایرانی و یا فرانسوي عهده دار دروس و اداره تم           نفر

شمـسیه بـود و درسـالهاي    ،  منطق که متن کتـاب درسـی آن  -6، ایران و جهان با تفصیل کامل  
 دفتـر   -7اخیر به وسیله استاد فاضل و سختگیري همانند مرحوم فاضل تونی تدریس مـی شـد؛               

امـا در  .  )9و8ص، 1351 ،سـنجابی (  قسمتی از ریاضیات و علـوم فیزیـک و شـیمی          -8داري و   
، حقـوق اساسـی  ، دوساله آخر که دوره نهایی و عـالی و اختـصاصی مدرسـه محـسوب مـی شـد          

حقـوق  ، حقـوق بازرگـانی  ، مالیه عمـومی و بودجـه  ، علم اقتصاد ،  حقوق اداري ،  الملل عمومی  بین
  . )9ص  ،1351 ،سنجابی( . جزائی و تاریخ دیپلماسی و روانشناسی تدریس می شد

ضـرورت  ، عهاي علمی رشته هاي حقوقی و نیازهاي داخلی اجتماع آن زمان       اما گستردگی موضو  
تنظیم و تدوین ضوابط و قوانین مختلف و پرورش قضات آشـنا بـه قـوانین درسـطوح داخلـی و                   

بـر  . المللی را ایجاب می کرد و زمان آن رسیده بود که رشته حقوق دانـشگاهی ایجـاد شـود          بین
  . تاسیس گردید) ش . هـ (1298در سال  رانمدرسه عالی حقوق در ته، همین اساس

جنگ جهـانی شـروع   ، شش ماه پس از موافقت اصولی با طرح پیشنهادي تاسیس مدرسه عالی حقوق        
، در نهایـت . تاسیس مدرسه در ابتداي کار با پنج سال وقفه و رکـود روبـه رو شـد   ،  به همین علت  . شد

  .این مدرسه را رسماً افتتاح نمود، له فیروزنصرت الدو، وزیر عدلیه وقت) هـ ش (1298در آبان ماه 
تـصدیق  ، و دوره دوم ) بـا شـلیمه   (تصدیق  ،  دوره اول . مدرسه عالی حقوق داراي دو دوره تحصیلی بود       

تا اواخـر  ، به طور کلی . سه سال به طول می انجامید     ،  نامیده می شد و مجموع این دو دوره       ) لیسانسه(
 که سال ادغام مدرسه علوم سیاسی و مدرسه عـالی حقـوق   )ش .   ه 1306و اوائل   ) ش   .   ه 1305سال  

  .)23ص  ،1377 ،مبارکیان(  نفر از مدرسه عالی حقوق فارغ التحصیل شدند 83، بود
طرح ادغام مدرسه عالی حقوق و مدرسه عـالی  ، در هشتاد و هفتمین جلسه شوراي عالی معارف       

مدرسه )  ش.  هـ ( 1306 دوم مهرماه علوم سیاسی در یکدیگر به تصویب رسید و سرانجام در تاریخ
عالی حقوق و علوم سیاسی با سخنان آقاي سیدمحمدتدین گـشایش یافـت و آقـاي علـی اکبـر          

   .)29ص ، 1377 ،مبارکیان( دهخدا به ریاست مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی برگزیده شد
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وم اداري؛  شعبه علـوم قـضائی و شـعبه علـ     ؛دو شعبه داشت  ،  مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی     
شـد   دروس مشترك هر دو شعبه تدریس می، دوره مدرسه سه ساله بود و در سالهاي اول و دوم          

داوطلبـان  ، براي ورود به مدرسـه . دروس اختصاصی هر شعبه ارائه می گردید   ،  ولی در سال سوم   
 ،نبارکیـا (بودنـد   باید تصدیق کامل رشته ادبی و یا تصدیق کامل مدرسه دارالمعلمین را دارا می      

سـالیانه از چنـدنفر   ، اما نظر به این که فارغ التحصیالن مدرسـه عـالی حقـوق        .  )31ص   ،1377
لذا داور موقتـاً در وزارت عدلیـه   ، تجاوز نمی کرد و این عده جوابگوي نیاز استخدامی عدلیه نبود  

  .)31ص  ،مبارکیان( به تشکیل کالس قضایی مبادرت کرد تا این کمبود را جبران کند
فقط با سـه نفـر معلـم فرانـسوي      مدرسه عالی حقوق که در اوایل سلطنت رضا شاه       ،  البه هر ح  

ویک نفر استاد فقه و اصول به صورت کالس هاي شبانه تشکیل می گردیـد و فاقـد کتابخانـه و          
حتی کتاب هاي درسی بود و اغلب دروس آن به صـورت جـزوه و خالصـه نـاقص و مجملـی از                      

نه شایسته کشور بزرگ ایران بود ، ق اداري کشور فرانسه بودحقوق مدنی و حقوق اساسی و حقو     
بدینسان فکـر  . و نه درخور شان کشور فرانسه که مدرسه مذکور منسوب با آن محسوب می شد          

  . تاسیس دانشکده حقوق مطرح گردید
  

    تاسیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران-بندسوم 
بـود بـه   ) فوائد عامـه  (جارت که از توابع وزارت بازرگانیمدرسه عالی ت ،  )هـ ش    (1309در سال   

 1312 در اسفند ماه  .وزارت فرهنگ منتقل و با مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی ادغام گردید            
دانشکده حقـوق  ، با پیوستن مدرسه عالی تجارت به مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی       )هـ ش (

 برگزاري کالس ها همان محل سابق مدرسـه  البته هم چنان محل .به طور رسمی گشایش یافت   
درهـشتم خـرداد مـاه    . )بین الله زار و فردوسـی  ، کوچه نکیسا(. عالی حقوق و علوم سیاسی بود     

بـر اسـاس    .قانون تاسیس دانشگاه تهران از تصویب مجلس شوراي ملی گذشت     ) هـ ش    (1313
تهران به شـمار آمـد و نـام    مدرسه عالی حقوق یکی از شعبه هاي دانشگاه       ،   همین قانون  2ماده  

   .)32ص  ،1377 ،مبارکیان( و علوم سیاسی تغییر یافت  رسمی آن به دانشکده حقوق
با پایان مدت قرارداد استادان فرانسوي و خـروج آنهـا از ایـران و هـم چنـین ورود         ،  در این زمان  

ـ                عده ه اروپـا رفتـه     اي از فارغ التحصیالن دکتراي حقوق که با اولین گروه دانـشجویان اعزامـی ب
  . )32ص  ،1377 ،مبارکیان( آنها جایگزین معلمان فرانسوي شدند ، بودند

در محل  ) ش. هـ (1319در بیست و چهارم اسفند      ،  نخستین دانشکده حقوق به صورت امروزین     
گـشایش یافـت   ، تهران با ریاست مرحوم دهخـدا  کنونی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه      

   .)33 ص ،1377، مبارکیان(
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در کنار رشته حقوق رشـته اقتـصاد نیـز در دانـشکده حقـوق دانـشگاه         ) ش  . هـ (1346تا سال   
درایـن   .وابـسته بـود  ، تهران تدریس می شد و موسسه تحقیقات اقتصادي نیز به همین دانشکده  

اي  رشته اقتصاد و موسسه تحقیقات اقتصادي از دانشکده حقوق جدا شد و خـود دانـشکده   ،  سال
در دانشکده حقـوق    ) هـ ش (1333موسسه علوم اداري نیز که در سال        . به وجود آورد  مستقل را   

، )34ص ، 1377 ،مبارکیـان  (از این دانـشکده جـدا شـد       ) ش (1342در سال   ،  تاسیس شده بود  
سالها تنها مرکز آموزش تحصیالت عالی و علمی        ،  دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران      

شـهید  (آقاي علـی شـیخ االسـالمی دانـشگاه ملـی ایـران           ،  1345ال  در س . حقوقی در ایران بود   
را تاسیس نمود و با تشکیل دو رشته فوق لیسانس حقوق جـزا ومـشاوران اداري       ) بهشتی کنونی 

در اوایل سـال تحـصیلی    .برداشت، گام موثري در جهت توسعه فعالیت هاي آموزش عالی حقوق  
و در مهرماه همان سال بـا انجـام   . شکیل شددوره لیسانس حقوق جزا هم ت   ) ش. هـ (47-1346

کالس هـاي دوره  . صد و بیست و سه نفر براي سال اول این دوره پذیرفته شدند،  مسابقه ورودي 
امـا در  ، شـد  مورد بحث به مدت دو سال در محل دانشکده علوم اقتصادي و سیاسی تشکیل مـی   

قوق دانشگاه ملی ایران در نظر      ساختمان جداگانه اي براي دانشکده ح     ) ش  . هـ (1348تابستان  
، گرفته شد و در زمان ریاست پروفسور پویان و براساس موافقت وزارت فرهنگ و آمـوزش عـالی          

  .دوره حقوق جزا به دانشکده حقوق تبدیل شد
  

  بررسی نظام آموزش حقوق در این دوره : مبحث دوم 
حیت خـود دو وظیفـه   می دانیم که دانشکده ها و موسسات آموزش عالی هر یک در حدود صـال   

تعلیم و تربیت کارشناس عالم و بصیر براي ارائـه خـدمات    ،اول: بزرگ و اساسی را برعهده دارند  
پژوهش درباره علـوم وفنـون و پیـشبرد    ،  دوم ؛در بخش هاي دولتی وغیردولتی مورد نیاز جامعه       

که تا چه انـدازه  با این توضیح در مبحث دوم به این مهم خواهیم پرداخت        .آنها در سطح جهانی   
  . انددانشکده هاي حقوق در این امر موفق بوده

  
  به تحصیل  نحوه پذیرش دانشجو و شرایط اشتغال: بند یکم 

نحوه پذیرش دانشجو در این دوره از طریق کنکور بوده که از بین دارندگان دیپلم متوسطه انتخاب 
 برگزار می شده است و با توجـه بـه   اند و البته در آن زمان کنکور به صورت غیر متمرکز       شده می

و دانـشجو   هر دانشکده براي خود کنکـور خـاص برگـزار کـرده    ، محدود بودن تعداد دانشکده ها   
  .بنابراین نحوه گزینش دانشجو در آن زمان به نسبت زمان حال بهتر بوده است. پذیرفت می

ورود به این رشـته و نیـاز   به دلیل ظرفیت محدود دانشکده هاي حقوق ازیک سو و افزایش متقاضیان           
کالسـهاي درس حقـوق در ایـن دوره بـسیار        ،  مبرم جامعه به فارغ التحصیالن حقوق از سـوي دیگـر          

با عنایت به اینکـه نحـوه   .  نفر و گاهی بیشتر می رسیده است       200 تا   100شلوغ بوده است که گاه به       
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 از سـوي دیگـر روش انتخـاب    پذیرش دانشجو در این دوره با دوره هاي بعد خیلی تغییر نکرده اسـت         
  .کنیم بررسی خواهیم کرد در این جا به همین مقدار اکتفا می ،دانشجو را در مقاله اي جداگانه

  

  منابع وکتب درسی : بند دوم 
فقط منحصر به دو دانشکده حقـوق  ، آموزش حقوق در این دوره در سطح لیسانس و باالتر از آن         

 دانشگاه هاي شهرستان ها هنوز فاقد رشته هاي حقـوق  دانشگاه تهران و دانشگاه ملی می شد و    
نخست به تشریح وضع موجود آن ها در زمینـه واحـدها و منـابع درسـی               ،  در این بررسی   .بودند

ایرادات وارده به واحدها و منـابع درسـی ایـن دوره از         ،  سپس به عنوان نتیجه گیري    ،  پردازیم می
  .  می شویمآموزش حقوق را در دو دانشکده حقوق وقت متذکر

  
  دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ) الف 

بـا    که رشته علوم اقتـصادي از آن مجـزا گردیـد   1346-1347پس از سال تحصیلی ، این مدرسه کهن سال  
ـته از علـوم و             » دانشکده حقوق و علوم سیاسی    «سمی  عنوان ر   عهـده دار آمـوزش و تحقیـق در ایـن دو رش

حقـوق  ،  حقـوق خـصوصی   : داراي سه گروه آموزشـی    » وق قضائی حق«آن با نام    رشته حقوقی   . اطالعات شد 
. مرکـب ازیـک گـروه آموزشـی بـود     » حقوق سیاسـی «آن با عنوان  ،و رشته سیاسی؛جزائی و حقوق عمومی 

   .فوق لیسانس و دکتري صورت می گرفت ،آموزش حقوق در این دانشکده در سه مرحله لیسانس
  
  دوره لیسانس-1

از ،   حقوق قـضایی و سیاسـی بـا وجـود اشـتراك در بعـضی از دروس عمـومی                   آموزش دو رشته  
دروس حقـوق در دوره  . یکدیگر مجزا بود و هر یک منتهی به صدور دانشنامه مخصوص می شـد   

استاد قسمتی از حقـوق مـدنی   ، به این صورت که مثالً، آغازین به صورت ساالنه تدریس می شد 
تغییرات عمـده و شـاید انقالبـی دراداره       ،  1342 سال   از. را در یکسال تحصیلی تدریس می کرد      

دانشگاه هاي ایران آغاز شد که سنت دیرین منقلب و بـه جـاي آن نظـامی مقتـبس از دانـشگاه       
تقسیم سال تحصیلی به دوره هاي نیم ساله و هریک با نام نویسی و           . هاي آمریکا معمول گردید   

آزادي ،  هاي دروس اجبـاري و اختیـاري      تبدیل برنامه هاي ثابـت بـه واحـد        ،  امتحانات مخصوص 
  . بیشتر دانشجو در انتخاب واحدهاي درسی با نظارت استادان راهنما از جمله امتیازات آن است

 واحـد درسـی بـود کـه     140به طورکلی در دانشگاه تهران برنامه دوره هاي لیسانس مشتمل بر       
  . ري و اختیاري منقسم می شدبراي هر رشته به دروس عمومی و بنیادي و آزاد و یا دروس اجبا

دوره تحصیالت براي رشته قضایی مرکب از هشت دوره نیم ساله یا چهارسال تحصیلی بود و در          
حداکثر مدت تحصیل  .واحد نام نویسی می کرد   20 تا   12هر نیم سال دانشجو باید براي حداقل        

  .) به بعد 156ص  ،1377، مبارکیان(از شش سال تجاوز می کرد  براي اخذ لیسانس نیز نباید
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  :نکات زیر جالب توجه است، رشته حقوق در این دوره با بررسی عناوین دروس
که هم اکنـون متاسـفانه   ، اهمیت دادن فراوان به آموزش زبان خارجه در میان دروس عمومی      -1

  یکی از مشکالت اساسی و بنیادین دانشجویان می باشد؛
 واحـد  2لم حقـوق کـه امـروزه تنهـا در قالـب      توجه بیشتر به درس مهم و اساسی مقدمه ع     --2

 درسی ارائه می شود؛
 ؛نبودن دروس موازي وتکراري درمیان دروس عمومی-3
تـر   رعایت منطقی ترتیب دروس حقوق مدنی که از دروس ساده تر به سـمت دروس پیچیـده       -4

 پیش رفته است؛
کـه فقـط بـه اختـصار در     ،  کم توجهی به مباحث مسئولیت مدنی والزامهاي خارج از قـرارداد          -5

  ؛درس کلیات تعهدات ارائه می شده
که با کمال تعجب پـس  ،  واحد درسی3تاکید قابل ستایش برارائه درس حقوق ثبت در قالب        -6

ازانقالب اسالمی این درس پراهمیت به بوته فراموشی سپرده شـد و فقـط در قالـب یـک واحـد             
 درس اختیاري ارائه می شود؛

در ، احث حقوق تطبیقی که موجبات رشد و پیشرفت حقوق ایران مـی شـود       توجه ویژه به مب   -7
 واحد درسـی ارائـه مـی شـده     6این دوره مدنظر بوده و به صورت مفصل این دو درس در قالب             

  واحد ارائه می شود؛2است که اکنون فقط در 
اشـد و  شاکله اصلی نظام قضایی یک کشور می ب، حقوق آئین دادرسی و مباحث عدالت آئینی     -8

خوشـبختانه  ،  در ایـن دوره    .به دیگر سخن آیین دادرسی تضمین کننـده حقـوق مـاهوي اسـت             
 3 واحد اجباري به آیـین دادرسـی کیفـري و     4،   واحد اجباري به آیین دادرسی مدنی      10حدود  

  ؛واحد اختیاري به تمرین عملی دعاوي حقوقی و جزائی اختصاص داشته است
توجه اندك به مباحث بنیادین حقوقی مانند فلسفه حقوق ، ورهاما از نقاط ضعف دروس این د     -9

البته شایان ذکر است دروسی ماننـد جامعـه شناسـی حقـوقی و کیفـري کـه بـه صـورت            .است
  . تا حدي این نقیصه را جبران می کردند، اختیاري ارائه می شدند

  
  دوره فوق لیسانس -2

. فوق لیسانس داشـت  صی و علوم جزائی دوره    دانشکده حقوق دانشگاه تهران در دو رشته حقوق خصو        
دانـشجو در  .  واحد درسی بـود 32برنامه دوره فوق لیسانس بر طبق مقررات عمومی دانشگاه مرکب از        

  . 1 واحد با تصویب مدیر گروه انتخاب کند12 و حداکثر 8هر نیم سال می توانست حداقل 
  

                                                
  .لیست واحدها و عناوین دروس دوره فوق لیسانس آن دوره .ك .ر. 1
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   دوره دکتري-3
سالیان متمادي در رشته قضایی و ، ي دانشگاه تهران در دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد       

سیاسی و اقتصادي دوره دکتري دایر بوده و جمع کثیري از لیسانسیه هاي آن به درجه دکتـري     
دانشجویان موظف بودند که در پایان تحصیالت در رشته    ،   عالوه بر دروس دو ساله     . می رسیدند 

ع تهیه و پس از پذیرش از طرف دانـشکده  تحصیلی خود رساله دکتري واجد شرایط علمی وجام       
به طبع آن اقدام کنند و از این رهگذر همه ساله توسـعه قابـل تـوجهی در ادبیـات و انتـشارات                 

  . حقوقی و اقتصادي ایران حاصل می گردید
تـا آن کـه بـر طبـق تـصویبنامه        ،  اما متاسفانه این دوره چند سالی در محاق تعطیل قرار گرفت          

 مقـرر شـد کـه براسـاس         1351-52ق و علوم سیاسی در سـال تحـصیلی          شوراي دانشکده حقو  
مقررات عمومی دانشگاه مجدداً دوره دکتري در رشته حقـوق خـصوصی وعلـوم جزایـی و علـوم       

  . سیاسی دایرگردد
ها ومجالت به طور خالصه باید گفت که کتابخانه دانشکده حقـوق حـدود         درخصوص آمار کتاب  

کتـاب در اختیـار    جلـد  16948ز مطالعات عالی بـین المللـی         جلد کتاب و کتابخانه مرک     8482
 عنـوان مجلـه و روزنامـه خـارجی و در          475در مرکز مطالعات بـین المللـی        هم چنین   . داشتند

، سـنجابی (نگهداري می شد   عنوان مجله و روزنامه خارجی169کتابخانه دانشکده حقوق حدود    
  .)175ص ، 1351

د که در کار دانـشکده حقـوق بعنـوان تنهـا مرکـز آمـوزش و                با همه این تفاصیل باید اذعان کر      
 کشوري کـه از بنیانگـذاران اصـلی حقـوق عظـیم اسـالمی و زادگـاه          -،  تحقیقات حقوقی کشور  

 توسـعه  –بسیاري از ائمه مذاهب و اصحاب حدیث و اصول و مفـسران و فقهـاي عالیقـدر بـوده          
  . علمی که شایسته آن باشد حاصل نگردید

  
  ) ملی سابق(حقوق دانشگاه شهید بهشتی دانشکده ) ب 

با آن که پایه گذاري این دانـشگاه بـر     . دانشگاه ملی نخستین دانشگاه غیردولتی ایران بوده است       
چـه از جهـت   ، دانـشکده حقـوق آن  ، اساس نظامات دانشگاههاي آمریکائی معرفـی مـی گردیـد         

باسـی از دانـشکده حقـوق    اقت، سازمان و چه از جهت برنامه دروس و چه از لحاظ روش آمـوزش     
هـاي حقـوق آمریکـایی و از      علت آن شاید از یک سو کمبود تحـصیل کـرده          . دانشگاه تهران بود  

. )176ص  ،1351 ،سـنجابی (ختن آن روش آمـوزش در ایـران بـود         سوي دیگر اشکال عملی سا    
 با ایجاد دو دروه فوق لیسانس در رشـته حقـوق         1345 – 1346این دانشکده در سال تحصیلی      

 103زا و مشاوران اداري تاسـیس شـد و سـپس در سـال بعـد کـالس اول رشـته قـضایی بـا              ج
  .)177ص ،1351، سنجابی( دانشجوي دختر آغاز به کار کرد20دانشجوي پسر و 
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 تعلیمات این دانشکده منحصر به علوم قضائی بود و برنامـه تعلیمـات دوره لیـسانس روزانـه آن        
تحصیلی تنظیم گردیده بود که در ضمن آن دانشجو می براي مدت چهار سال یا هشت نیم سال 

 واحد 20 واحد اجباري و 122( واحد از مجموع دروس اجباري واختیاري را بگذراند    142بایست  
در دوره هاي شبانه نیز برنامه تعلیمات عیناً مطابق با تعلیمات روزانه بود با این تفاوت               .)انتخابی

شباهت اساسی ، چنانکه گفته شد. پنج سال تحصیلی بود، که مدت تحصیل آن به جاي چهارسال
بین برنامه هاي درسی دانشکده حقوق دانشگاه ملی با دانشکده حقوق دانشگاه تهران وجود داشته 

  :تفاوت هایی مشاهده می شود که به چند مورد می توان اشاره نمود، است با وجود این
که به علت سابقه تاسـیس ایـن دانـشکده    ، تاکید بیش از پیش بر دروس مرتبط با حقوق جزا    -1

 عجیب به نظر نمی رسید؛
   واحد درس اختیاري که می تواند بسیار قابل توجه و سودمند باشد؛ 20الزام به سپري کردن -2
هرچنـد  ، هم از نکات جالب می باشـد » کارآموزي نظري و آیین نگارش حقوقی  « ارائه درس   -3

 ؛انشگاه تهران هم مشابه بوده استدر د» تمرین عملی دعاوي« که درس 
که در اهمیت آن بحث هـاي بـسیار       ) فرانسه یا انگلیسی    ( واحد اختیاري زبان خارجه      8ارائه  -4

  . شده است
 

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

 جامعـه ایـران     "ت و اصـوال   تا قبل از انقالب مشروطیت بین حقوق و فقه تفاوتی وجود نداشـ            -1
براساس مقررات فقهی و فتاواي فقهاي شیعه اداره می شد و دادگستري و حـل و فـصل دعـاوي      

  . هم در اختیار آنان بود
نیز در حوزه هاي علمیه صـورت مـی گرفـت و حـوزه متکفـل تربیـت           آموزش و پژوهش حقوق   

 و امتیازات منحصر بـه   هاز ویژگیآموزش در حوزه علمیه ا .نیروي انسانی الزم در این زمینه بود   
عـدم وجـود مهلـت و محـدوده     ، تمام وقت بـودن ، فردي برخوردار است که از جمله متن خوانی    

عـدم وجـود     ،تـامین معـاش طـالب   ، آزادي انتخاب استاد و درس، زمانی براي فراغت از تحصیل    
تکیـه   ،آموزش در حـوزه بارزترین ویژگی . را میتوان نام برد  ...شرایط خاص براي ورود به حوزه و      

تهـذیب نفـس و   ،  در حـوزه قبـل از تحـصیل علـم         . بر معنویت و کماالت انسانی و اخالقی است       
از ایـن  . اخالق مهم است و به اصطالح تربیت و پرورش اخالقـی مقـدم بـر تحـصیل علـم اسـت           

نشگاهها به ویژه اینکه اکنون مسئله فرهنگی در دا ،ویژگی حوزه باید در دانشگاهها استفاده نمود    
   .دغدغه مسئوالن است

به تـدریج حقـوق از   . پس از انقالب مشروطیت دوره جدیدي از تاریخ حقوق ایران آغاز گردید -2
فقه جدا شد و قوانین جدیدي به تصویب رسید که برخی ازآنها مبتنی بر فقه بـود ولـی اکثـر از           
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عدلیه هم که وضع معلـومی  . بودا الهام گرفته  یقوانین غربی به ویژه قوانین فرانسه اقتباس شده         
بـا دادگاههـایی کـه مـشابه     ،  1306 منحل و دادگستري جدیـد در سـال          1305نداشت به سال    

سازمان قضائی فرانسه بود و با قضاتی که برخی از حوزه علمیه آمـده بودنـد و بعـضی از دانـش                  
وطیت سـعی  در سالهاي اول بعد از انقـالب مـشر        . تشکیل گردید ،  آموختگان جدید حقوق بودند   

برآن بود که قوانین مصوب مغایرتی با شرع نداشته باشد تا حـساسیت علمـاي دیـن و مخالفـت          
، ولی به تدریج تقید دولت و قوه مقننه به رعایت موازین شرعی کمتر شـد      ،  آنان برانگیخته نشود  

قوانین بسیاري که مطابقـت بـا شـرع نداشـت بـه      ، به گونه اي که در اواخر دوره سلطنت پهلوي    
  . تصویب رسید

در این دوره آموزش حقوق با الگو گرفتن از نظام آموزشی فرانسه و در دهه پنجاه بـا اسـتفاده از     
اگر چه اشکاالت زیادي بر نظام حقـوقی ایـران و آمـوزش       . دگرگون شد ،  نظام اموزشی آمریکایی  

بـا  ،  این دورهاما در مجموع سازمان قضائی و نظام آموزش حقوق در، وارد است،  در این دوره   ،آن
قابـل مقایـسه بـا نظـام هـاي حقـوقی       ، نیازهاي زمان هماهنگی داشـت و نظـام حقـوقی ایـران        

  . کشورهاي پیشرفته بود
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