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چکیده
لزوم تحقیق و پژوهش در علم حقوق به مثابه هر علم دیگر ،بدیهی و بینیاز از استدالل است.
با عنایت به اشکاالت پژوهشهای حقوقی ،تحول در این حوزه امری ضروری بهحساب میآید.
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فرضیه پژوهش حاضر آن است که آبشخور پژوهش ،نظام حا کم بر آموزش حقوق بوده و مادام که
نظام حا کم بر آموزش حقوق ،تغییر نیابد ،نظام پژوهش نیز متحول نخواهد شد .از سوی دیگر
برساخت «آموزش» حقوق در ایران زمین می بایست با شناخت جایگاه و کارکرد خود در قبال
مشکالت و مسائل پیش روی جامعه ایرانی ،نسبت خود را با مجموعه علوم انسانی و عالم مدرن
از یک سو و سنت اسالمی و فرهنگ ایرانی به عنوان بنیانهای نظام حقوقی حا کم بر کشور از
سوی دیگر به صورت معقول و منطقی روشن نماید .مقاله حاضر از رهیافت تاریخی و با روش
ً
توصیفی -تحلیلی در کنار استفاده از منابع کتابخانهای و بعضا میدانی ،به دنبال پاسخگویی
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به کیفیت تأثرات نظام پژوهش از نظام آموزش بوده و با بررسیهای انجامشده به این نتیجه
رسیده است که به هنگامه عزم برای تحول در وضعیت فعلی پژوهشهای حقوقی ،اگر نسبت
شماره اول ،فصلنامۀ علمی تخصصی

آن با امر آموزش به حیثیت و مطالعهای تاریخی مورد تامل و توجه قرار گیرد ،دریچههای بسیاری
از امکان و ظرفیتهای تحول گشوده خواهد شد و از باب شاهدمثال برخی از این ظرفیت ها
نظیر رساندن دانشجو به آستانه دانایی از مجرای مواجهه با سؤاالت درست ،ایجاد آزادی عمل
برای دانشجو در عرصه دانشجویی ،احیای نظام استادیاری در معنای واقعی آن را بازخوانی
کرده است.
واژ گان کلیدی :آموزش علم حقوق ،پژوهشهای حقوقی ،روش تحقیق ،تحول در علم
حقوق ،تاریخ حقوق

مقدمه
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از جمله علوم انسانی مدرن که از تاریخ و پیشینه وثیقتری بهرهمند بوده و امروزه نیز
از جایگاه تأثیرگذاری در مناسبات اجتماعی برخوردار است ،علم حقوق میباشد
(صالح :1348 ،ص  7و صص  .)16-15علمی که حسب تعاریف رایج (جعفری
لنگرودی :1391 ،صص 12-11؛ مدنی :1377 ،ص  )29در پی نظاممند کردن
ارتباطات اجتماعی با استفاده از الزامات و ضمانت اجراهای گونا گون بر می آید،
حتی اگر منجر به تحولی درونی از ناحیه جامعهی فرمانبر از هنجارهای حقوقی
مطلوب نظام حقوقی در خصوص تأمین نظم و امنیت را در
نشود؛ اما به هر حال
ِ
پرتو رعایت یک گزاره حقوقی برآورده میکند؛ ولو این که از روی اجبار و اکراه باشد
(رجحان :1391 ،صص   .)111-110در این میان قوام جایگاه رشته حقوق در میان
سایر رشتههای علوم اجتماعی ،ارتقاء و هماهنگی آن با تحوالت حقیقی جامعه و
بلکه پیشرو بودن آن به این معنی که بتواند نظام ارتباطی و انضمامی صحیحی را
عرضه کند ،نیازمند نگاهی تحلیلی و انتقادی به عرصه آموزش و پژوهش این رشته
تحصیلی و توجه ویژه به تاریخ و فلسفه این شاخه از علوم انسانی ا ست .بدیهی
ْ
ست مادام که بنیادها و مبانی علم حقوق به فراچنگ مردمی در نیاید ،آموزش و
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پژوهش نیز در این رشته به خوبی صورت نمی پذیرد؛ چه اینکه جایگاه این رشته

در میان دیگر عرصه های علوم انسانی و نیز عرصه اجتماعی به صورت بایسته و
ایرانی اسالمی که مطلوب است رخ نخواهد داد ،بایستگی و شایستگی ای که
اعمال و اجرایش از سنخ نیاز و صرافت طبع است ،نه تحمیل و تکلیف.
با وجود این ،پرداخت کامل به آسیبشناسی آموزش و پژوهش رشته حقوق
در ایران و راهکارهای رفع آنها و به عبارتی بررسی همه جانبه بایستههای تحول در
رشته حقوق از مجالی که برای این نوشتار وجود دارد ،خارج است 1.از سوی دیگر
نباید از یاد برد که یافتن سؤال صحیح به منظور پژوهش و تتبع ،فرع بر آموزش و

امکانسنجی تحول در تحقیقات حقوقی ...

شایسته حفظ نشده و آن تحول و ارتقاء متناسب با امکانات و اقتضائات جامعه

یادگیری است و چنانچه آموزش مطلوبی صورت نپذیرفته باشد ،انتظار پیدا شدن
مساله ای صحیح و به تبع شکلگیری پژوهش ره گشا وگره گشا ،انتظار معقولی به
حساب نمیآید.

هم سؤال از علم خیزد هم جواب همچنانک خار و گل از خاک و آب
بر اساس آنچه گفته شد نوشتار پیش رو به منظور پاسخ به یک سؤال در خصوص
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بایستههای تحول در رشته حقوق طرح و عرضه شده و آن سوال این است که
برای ارتقای تحقیقات حقوقی در پرتو تحول و تغییر در وضعیت آموزشی آن ،چه
مالحظاتی در پیش بوده و الزاماتی مورد نیاز است؟
 .1از جمله پژوهشهایی که در این زمینه انجام شــده میتوان به موارد زیر اشــاره کرد:
محمــود کاظمــی و ســید حســین صفایی ،تحقیقــی پیرامون وضعیت علــم حقوق ،از ورود اســام به ایران،
تا انقالب اســامی ،مجله حقوق تطبیقی ،دوره  ،1شــماره  ،1بهار و تابســتان  ،1389صص 131-158
سید حسین صفایی و محمود کاظمی ،وضعیت علم حقوق در ایران بعد از انقالب اسالمی با جهتگیری
آینده ،مجله حقوق تطبیقی ،دوره  ،1شــماره  ،2پاییز و زمســتان  ،1389صص 13-50
ســید حســین صفایــی و محمود کاظمی ،آســیبهای آمــوزش و پژوهش علم حقوق در ایــران و راهکارهای
مقابله با آن ،مجله حقوق تطبیقی ،دوره  ،5شــماره  ،2پاییز و زمســتان  ،1393صص 649-684
حســن وحدتــی شــبیری ،آسیبشناســی رشــته حقــوق در ایــران ،مجلــه راهبــرد فرهنــگ ،شــماره  ،19پاییز
 ،1391صص 169-180
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بررسی پژوهشهای صورت گرفته در این زمینه نشان می دهد که عمده
شماره اول ،فصلنامۀ علمی تخصصی

تالشهای دغدغه مندان این حوزه ،ناظر به آسیبشناسی آموزش علم حقوق
در ایران و به صورت مختصر نیز ناظر به آسیبهای حوزه پژوهش در رشته حقوق
بوده است .در قسمت آسیبشناسی حوزه پژوهش هم به ایراداتی مانند رواج
کپیبرداری ،ترجمه و اقتباس از منابع خارجی و کمتوجهی به منابع حقوق اسالمی
ً
به عنوان منبع اصلی پژوهش در حقوق ایران و نهایتا عدم استقبال اساتید رشته
حقوق از پژوهشهای گروهی با وجود مزایای فراوان اینگونه پژوهشها ،اشاره
شده است (صفایی و کاظمی :1393 ،صص  .)668-667اما این مهم که
سهم عمدهای از آسیبها و نارساییهای پژوهشهای حقوقی ،دل در گرو کم و
کیف آموزش این رشته داشته و ظرفیتهایی از توسعه و تکمیل پژوهش در پرتو
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تغییر و تحول آموزش این رشته قابل شکوفا شدن است ،موضوعی است که مورد
توجه پژوهش حاضر قرار گرفته و از این جهت وجه نوآورانه نوشتار پیشرو را نشان
میدهد.
برای پاسخ به پرسش یادشده در بخش نخست مقاله به تبیین وضعیت آموزش
علم حقوق در ایران که زمینه و بستر پژوهش است ،پرداخته شده ،چراکه در پرتو
شناخت مسیر و تاریخی که از پس آن آمدهایم ،حال و آینده ممکن شده و در ضمن
بررسی آن راه رفتهشده و امکانهای کنونیست که چشم اندازهای تحول و تغییر
عیان میشود .در بخش دوم نیز ظرفیت های تحولی و اشکاالت نظام پژوهشی
مستنبط و مرتبط با نظام آموزشی و راهکارهای رفع آنها بررسی و ارائه شده است.

 .1تاریخ نظام آموزشی حقوق در ایران
تبیین وضعیت آموزش علم حقوق در ایران به صورت تفصیلی ،نیازمند
پژوهشهای مفصلی است .در این نوشتار از آنجا که مسئله پژوهش در علم حقوق
به مثابه تابعی از نظام آموزش مد نظر است ،به اختصار وضعیت نظام آموزش
حقوق و تحوالت آن بررسی خواهد شد تا بتوان ایرادهای اصلی نظام پژوهشی را که
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به اعتقاد نویسندگان ریشه در نظام آموزشی دارد ،تبیین کرد.

دورههای آموزش علم حقوق به معنی عام آن و نه به عنوان یک رشته دانشگاهی
مقطع پیش از ورود مدرنیته و نهادهای مدرن و پس از آن تقسیم کرد که جهت
سهولت بیان و تقارن زمان ،برخی نویسندگان آن را به صورت پیش و پس از انقالب
مشروطه بیان کرده اند (طباطبایی :1372 ،ص  .)26در هر یک از این دو مقطع،
آموزش علم حقوق در ایران دارای شاخصهها و ویژگیهایی است که به قدر مجال
در ادامه به آنها خواهیم پرداخت ،چه اینکه در انضمام سنت های آموزشی این
ادوار ،مولفه هایی  وجود دارد که می تواند ره گشای وضعیت نهاد آموزشی حقوق
در زمانه حاضر باشد.

امکانسنجی تحول در تحقیقات حقوقی ...

خاص یا فرعی از علوم انسانی مدرن در ایران را میتوان با تقلیل و تسامحی به دو

 .1.1وضعیت آموزش حقوق از ورود اسالم به ایران تا نهضت مشروطه
هر چند که تاریخ حقوق در معنای عام آن در ایرانزمین به قدمت تمدن چند هزار
ساله این کشور است (امین :1391 ،ص  .)25اما از آنجا که ورود اسالم به ایران
تحولی بنیادین در نظام حقوقی ایران به حساب میآید و نیز از آنجایی که بر اساس
بررسیهای انجام شده مختصات نظام آموزش حقوق به صورت خاص در ایران
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باستان تبیین نشده و عمده پژوهشها به تبیین نظام حا کم بر موضوعات حقوقی و
نه نحوه آموزش حقوق ،معطوف است 1،در این پژوهش مبدأ بررسی وضعیت نظام
آموزشی حقوق ،از مقطع ورود اسالم به ایران قرار داده شده است.
حقوق در ایران با ورود اسالم ،ابتدا در قالب تعلیم احکام شریعت و در انحصار
حوزههای علمیه قرار داشت .این نظام آموزشی که در حقیقت نظام آموزش حقوق
 .1ر.ک :فاروق صفیزاده ،تاریخ حقوق در ایران باســتان ،تهران :جنگل1391 ،؛ محمدجواد جاوید و فریما
جمالــی ،فرهنــگ سیاســی ایــران و درآمدی بر وضــع حقوق عمومــی؛ مطالعه موردی مســاله تفکیک قوا
در ایران باســتان ،تحقیقات فرهنگی ایران ،شــماره  ،14تابستان  ،1390صص 163-184؛ محمدجواد
جاویــد و فریمــا جمالــی ،تعامــل عدالــت و دولــت در ایــران باســتان بــا تأ کید بــر تحقیقــات تاریخی در
حقوق هخامنشــیان ،مجله حقوق دانشــگاه تهران ،دوره  ،39شــماره  ،4زمســتان  ،1388صص -131
.111
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(فقه) اسالمی در این مقطع به حساب میآمد( 1ابوالقاسم گرجی :1375 ،ص
شماره اول ،فصلنامۀ علمی تخصصی

 .)85دارای نقاط قوت بسیاری و البته نقاطی منفی بود 2.اما ویژگیهای مثبت آن
که در رشد این نظام تأثیر شگرفی داشت تا جایی که منجر به بالندگی تمدن اولیه
اسالم شد ،بر نقاط ضعف آن سایه می افکند.
برخی از مهمترین ویژگیهای نظام آموزشی حوزه که می تواند مورد استمداد و
بهرهبرداری جهت تحول در نظام فعلی آموزش حقوق و به تبع نظام پژوهشی آن قرار
گیرد در بخش دوم مقاله تبیین خواهد شد.
 .2.1وضعیت آموزش حقوق از نهضت مشروطه تا کنون
اصلیترین شاخصه این دوره و تأثیری که در نظام آموزش حقوق در کشور داشت،
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این بود که با ورود مدرنیته به ایران که عمدتا از طریق مظاهر و دست آورد هایش
نظیر ایدئولوژی های مدرن ،تکنولوژی و ساختارهای سیاسی اجتماعی ره یابی
ً
میشد ،مشروطهطلبی و موج تجددخواهی که عمدتا با رهبری تحصیل کردههای
خارج و روشنفکران ،اداره میشد در کنار موج اسالمگرایی که به رهبری علمای
حوزه صورت میگرفت ،در نظام آموزش حقوق کشور برای خود نقش و جایگاهی
پیدا کرد ،آرام آرام این عالم مدرن و آن تقدیر تاریخی ای که در مقابل ما هویدا
شده بود بنا داشت تدبیر امور جامعه ایرانی را به دست بگیرد (شایگان:1398 ،
صص  .)44-39جهان ایرانی و آن فرهنگ و تمدن پیشین دیگر یارای پاسخگویی
و کارایی الزم در مقابل طلب عقالنیت و امکانات وضع تاریخی موجود را نداشت،
 .1با وجود تفاوتهایی که بین فقه و حقوق مدرن از حیث تاریخ ،اهداف ،مبنا و منابع وجود دارد ،در این
دوره تمایــزی بیــن فقه و حقوق پیشــامدرن مشــاهده نمیشــود؛ لذا بــه تعبیر برخی از نویســندگان زمانی
که منظور از حقوق ،حقوق اســامی باشــد ،به بقین علم حقوق ،همان علم فقه اســت( .گرجی:1375 ،
 )85بــا ایــن وصــف در مورد ایــن مقطع میتوان گفــت که نظام آمــوزش فقه ،همان نظــام آموزش حقوق
بــوده اســت؛ امــا در قســمت تبیین نظام آمــوزش حقوق بعد از نهضت مشــروطه خواهیم دیــد که دیگر از
تالئم فقه و حقوق خبری نیســت.
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 .2بــرای مطالعــه تفصیلــی پیرامــون ایــن موضــوع و نقاط قوت و ضعف حــوزه در عصر حاضــر ر.ک :مرتضی
مطهری ،ده گفتار (مشــکل اساســی در سازمان روحانیت) ،تهران :صدرا.1390 ،

بدون هرگونه مجال و امکان التفات به روح و ایده دانشگاه و درک موقعیت فکری
فرهنگی متناسبش (سفید خوش :1395 ،ص  ،)14-16از این روی دیگر آنچه از آن
انتظار میرود ،عهدهدار تنظیم روابط شود ،اغلب حقوق است نه فقه ،لذا برخالف
مقطع پیشین دیگر خبری از حا کمیت فقه و دانشهای حوزوی نبود ،آنچه که علم
ً
خوانده میشود همان ساینس 1است و پایگاه ترویج علم هم انحصارا دانشگاه
قلمداد میشود .مضاف بر این ،آنچه که نظام آموزش علم حقوق را در این مقطع

امکانسنجی تحول در تحقیقات حقوقی ...

وضعیتی که موجب تغییراتی اساسی در همه شئونات زندگی و تمدنی ایرانیان
ً
خواست دریافت ساختارها
علمی این فرایند و
شد ،تا نهایتا در حیث معرفتی و
ِ
ِ
و تشکیالت غربی ،نهاد دانشگاه های مدرن و آموزش عالی نوین پدید بیاید،

متحول کرد تشکیل عدلیه نوین و ایجاد دستگاهها و ادارات و به طور کلی نظام
اداری و قضایی متفاوت با قبل و نیز گستردهتر شدن ارتباطات با کشورهای غربی
ً
بود که طبیعتا اقتضائات خاص خود را به همراه داشت و دانشگاه و واحدهای
درسی متناسب خود را می طلبید .به همین دلیل بود که ایجاد مؤسسات آموزش
عالی به سبک جدید در دستور کار قرار گرفت« ،دانشگاه در اروپا با علم جهانی
و جهانی شدن علم پدید آمد و نام -یونیورسیتی -هم به همین مناسبت اختیار
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شده است ،دانشگاه مدل پیشرو جامعه جدید بود و علمی در آن قوام و بسط می
یافت که با آن بنای جهان جدید مستحکم می شد» (داوری اردکانی :1387 ،ص
 )13و درنتیجه نهاد هایی چون پارلمان و مفاهیمی چون قانون و حا کمیت قانون
در جامعه ایرانی پدید آمد (احسانی :1397 ،صص .)16-14
هر چند در اوایل انقالب مشروطه اهتمام بیشتری نسبت به تصویب قوانین
منطبق با موازین اسالم برای همراه کردن علمای دین با جریان جدید حقوق در
جامعه احساس میشد و پیش فرض اهالی مجلس بر این بود که قوانین موضوعه
نباید مغایر احکام شرع باشد (فیرحی :1391 ،صص  ،)337اما به شهادت تاریخ،
جریان تصویب قوانین منطبق یا حداقل غیرمغایر با احکام شرع ،رفتهرفته فاصله
1. Science
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زیادی با احکام و موازین شرع پیدا کرد تا جایی که در اواخر دوره پهلوی قوانین
شماره اول ،فصلنامۀ علمی تخصصی

بسیاری که مغایرت صریح با شرع داشتند ،به تصویب رسیدند( .کاظمی و
صفایی :1389 ،ص )157
در ابتدای این دوره و به خصوص در سالهای نخستین آن ،وجود تضاد
فکری و فرهنگی میان دو طیف از مشارکتکنندگان در جنبش مشروطیت یعنی
ً
روحانیون و شریعتمداران از یک سو و تجددگرایان -که عمدتا تحصیلکرده خارج
بودند -از سوی دیگر ،شکل یابی نظام حقوقی جدید را با کندی همراه ساخت؛
اما در عمل و به اعتقاد برخی از نویسندگان روند توسعه حقوقی به سود نیروهای
متجدد بود و به همین جهت اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه که از نظارت
علمای دین بر مصوبات مجلس شورای ملی سخن میگفت و به آنها در صورت
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مغایرت مصوبات مجلس با احکام شرع ،حق وتو میداد ،متروک ماند و هیچگاه
اجرایی نشد (امین :1391 ،ص .)527
با پیروزی انقالب اسالمی روند توسعه حقوقی به سود نیروهای تجدد خواه که از
مشروطه آغاز گردیده بود ،متحول شد و جریان طرفدار حقوق اسالم ،تمام نهادهای
حقوقی را در خدمت این آرمان گرفت (کاتوزیان .)32 :1376 ،با وجود این نمیتوان
گفت که تفکر تجددخواهی در معنای نادرست آن به کلی از نظام آموزش حقوق
رخت بربست ،مدرنیته تقدیر عالم است و کما کان آنچه که همچنان حا کم بود
ً
همان سنت دانشگاهی بود و همان مفاد درسی ،اساسا پس از انقالب اسالمی نیز
جهان و نظریه معرفتی حا کم بر سنت دانشگاهی تغییری نکرد.
سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل بیرون نمیتوان کرد اال به روزگاران
با این اوصاف ،نظام آموزش حقوق در ایران بعد از انقالب اسالمی نیز چالش های
دوگانه همواره مشغول و مسئله خود یعنی فقه و حقوق را در بر داشت .در عین حال
بعد از انقالب اسالمی تحول اصلی در زمینه حقوق ،تغییر بنیادین و اساسی برخی
از قوانین نظیر قانون اساسی ،قانون مجازات اسالمی و به تبع آنها قوانین مربوط به
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آیین دادرسی مدنی و کیفری بوده است.

برخی از حقوقدانان معتقدند با وجود تحوالت بسیار بعد از انقالب اسالمی،
اسالمی است نه اتحاد آنها .در این نگاه حقوق دولتی در چارچوب آرمانهای
مذهبی در حرکت و تحول است و از فقه اسالمی تغذیه میکند؛ ولی به زندگی ویژه
خود ادامه میدهد (کاتوزیان :1376 ،ص  .)33به عبارتی دیگر منظور از این سخن
این است که قاضی یا یک مقام اداری حق ندارد ابتدائا برای یافتن حکم یک
موضوع با وجود قوانین موضوعه به فقه استناد نماید ،چرا که اقتضای نظم حقوقی
ً
همین است و اساسا استنباط احکام از منابع فقهی یک امر تخصصی بوده و علی
االصول در صالحیت مجتهدان قرار دارد .اما اگر منظور این باشد که حقوق عرفی
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آنچه در خصوص نظام حقوقی ایران میتوان گفت همزیستی حقوق عرفی با حقوق

در کنار حقوق اسالمی دارای اصالت است و میتواند گزارهای معارض با حقوق
اسالمی داشته باشد ،به تعبیری شارع را کنار بگذاریم و ببینیم جامعه چه میگوید،
قابل قبول نیست (صرامی :1391 ،ص  236در مصاحبه با دکتر کاتوزیان).
درزمینه آموزش رشته  حقوق در ایران بعد از انقالب  اسالمی با وجود آن که
بنا به نقل برخی نویسندگان ،عده ای قائل به عدم نیاز به دانشکدههای حقوق
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بوده و وجود حوزههای علمیه و دانشکدههای معقول و منقول (الهیات) را وافی به
مقصود میدانستند (صفایی وکاظمی :1389 ،ص  )20و حتی در مجلس بررسی
نهایی قانون اساسی و در جریان تصویب اصول مربوط به شورای نگهبان و به
خصوص اصل نود و یکم که به ترکیب شورای نگهبان اختصاص داشت ،برخی از
اعضا ،وجود حقوقدانان را در ترکیب اعضای این شورا با فهم متفاوتی که از مفهوم
حقوقدان داشتند ،غیر ضروری میدانستند (صورت مشروح مذاکرات مجلس
بررسی نهایی قانون اساسی ،1364 ،ج  :2صص  )949-948اما دانشکدههای
حقوق به درستی به حیات خود ادامه داده و اعضای حقوقدان نیز به درستی در
ترکیب شورای نگهبان باقی ماندند .علت این امر آن است که فهم قانون اساسی و
اصطالحات و مفاهیم آن نیازمند تخصص است و کسانی که در حوزههای علمیه
ً
یا حتی دانشکدههای الهیات تحصیل کردهاند ،لزوما از علم حقوق و ظرافتهای
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موجود در آن مطلع نمیشوند ،باید دانست که در زمینه و زمانه کنونی ،گریزی از
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علوم انسانی مدرن و در رأس آن حقوق مدرن به صورت کلی نیست و غیر ازآن
اگر سخنی در انکار و گریز از حقوق مدرن گفته شود سخنی است ایدئولوژیک
(داوری اردکانی :1392 ،ص  .)43جوامع کنونی با آن پیچیدگی و گستره را نمی
توان به صورتی بسیط فهمید و در سطوحی نازلتر از مقتضی خود اداره کرد ،چه
اینکه رهایی تام از وضع مدرن و بازگشت به جهان سنت و تمشیت امور حسب
فقه سنتی نه ممکن است و نه مطلوب (خمینی [امام] ،1368 ،ج  :21ص .)98
در خصوص مبنای حضور حقوقدانان در کنار فقها در ترکیب شورای نگهبان نیز
نباید صرفا شأن حقوقدانان را تشخیص موضوع برای فقها در راستای صدور حکم
دانست ،چرا که لزوم موضوعشناسی ،مفروض بوده و هر متخصصی برای این که
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نظری صحیح در خصوص یک موضوع بدهد ،ابتدا نیازمند تشخیص صحیح
از آن موضوع است .به نظر میرسد که جایگاه حقوقدانان در شورای نگهبان را
باید این گونه توضیح داد که از آنجایی که قانون اساسی با حیثیت خود شأنی
مستقل از فقه دارد ،فهم آن نیز نیازمند حقوقشناس است (علیدوست:1389 ،
ص  )47لذا کارشناسان این رشته باید در خصوص انطباق قوانین با قانون اساسی
نظر دهند .هر چند که البته طبق اصل نود و ششم قانون اساسی تشخیص عدم
تعارض مصوبات مجلس شورای اسالمی با قانون اساسی بر عهده اکثریت فقها و
حقوقدانان است.

 .2دریچه های ارتقا و تحول در تحقیقات حقوقی در پرتو سنت و تاریخ آموزش
حقوق
اینک پس از مالحظات هستی شناختی و دقت نظرهای بنیادین پیرامون تاریخ و
مسیر طی شده سنت حقوقی ،ایده و رسالت دانشگاه ،سرشت و ماهیت حقوق
کنونی و نسبتی که میان حقوق و فقه در دانشکده های حقوقی حا کم است ،به
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عنوان اصلی ترین چشم انداز و موثر ترین عامل در تقویم آموزش حقوق و بالتبع

پژوهش و چگونگی تحقیقاتی حقوقی ،ظرفیت های و امکانات ما در نسبت با
رشته مد نظر است ،آشکار و شناسایی می شوند.
تبار پدیدار آموزشی حقوق از ورود اسالم به ایران
 .1.2چشم اندازهای موجود در ِ
تا نهضت مشروطه

 .1حاکمیت معنویت و یادگیری علم بر اساس انگیزههای غیر مادی
در منظومه معرفت دینی و تعالیم وحیانی ،بر یادگیری علم با انگیزه الهی و پرهیز
از کسب آن بر مبنای انگیزههای غیرالهی تأ کید بسیاری شده است .این ویژگی به
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تحول در نظام آموزش علم حقوق ،جایی که تاثیر و تاثر آن بر نظام پژوهشی این

خصوص با نظر به ماهیت اجتماعی دانش حقوق که سهم مهمی در تنظیم روابط
اجتماعی ،حل مشکالت و مسائل جامعه و حل و فصل اختالفات و کشمکشهای
مردمی دارد از اهمیت ویژهای برخوردار است و چنانچه آموزش حقوق در کشور
ما با این انگیزهها همراه شود ،به تبع در عرصه پژوهشی شاهد آسیب هایی نظیر
پژوهش های صوری بی فایده یا رواج کپیبرداری آن هم بدون ذکر منبع و آنچه که
ْ
در روایات تحت عنوان «کذب ُمف َت ِرع» 1آمده است ،نخواهیم بود .چه اینکه مسأله
اخالق حرفهای به خصوص در مشاغلی همچون وکالت ،قضاوت و سردفتری
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که عمده ترین برساخت های حرفه ای رشته حقوق هستند از اهمیت بسزایی
برخوردارند و در نظام آموزشی کنونی به قدری خأل این دروس محسوس است که
برخی ،از ضرورت وجود دروسی نظیر اخالق قضاوت و اخالق وکالت سخن می
گویند و معتقدند که اساتید حقوقی میتوانند در نمرات نهایی دروس به غیر از نمره
آموزشی ،بخشی از نمره را به اخالق و تربیت دانشجو اختصاص دهند( .وحدتی
َّ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ ُ َ َ َ ْ ُ َ ّ َ َ َّ ُ
الر ُجل
 .1امام صادق (ع) میفرمایند«ِ :إیا کم و الک ِذب الفت ِرعِ .قیل له و ما الک ِذب الفت ِرع؟ قال أن ی ِدثک
ال ِدیـ ِـث َف َت ْت ُر َکـ ُـه َو َت ْر و َی ُه َعن َّال ِذی َح َّد َث َ
ب َْ
ک َع ْن ُه ».از «کذب مفترع» بپرهیزید .از آن حضرت ســؤال شــد
ِ
ِ
ِ
که «کذب مفترع» چیســت؟ فرمودند :آن اســت که شــخصی برای تو سخنی نقل کند و تو در نقل سخن
او برای دیگری ،آن شخص را کنار گذاشته و رها کنی و آن سخن را از فردی که وی از او نقل کرده بود،
نقــل کنی( ».کلینی ،1407 ،ج  ،1ص )52
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شبیری :1391 ،ص )176
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 .2آزادی در انتخاب استاد و درس
دیگر ویژگی که در سنت تدریس حوزوی میتوان از آن با عنوان وجه قوت یاد کرد؛
به این صورت که طلبه از بین اساتید متعددی که یک درس را تدریس میکنند،
استاد دلخواه خود را انتخاب میکنند (کاظمی و صفایی .)144-142 :1389 ،این
وضعیت تا حدودی در دانشگاهها نیز معمول است ولی همچنان می توان آن  را
تقویت و تکمیل نمود ،چه اینکه تبعا پژوهش ذیل آن دروس نیز مبتنی بر عالقه
و نیاز دانشجو صورت میگیرد نه دیگر عوامل تحمیلی و تصنعی تا در نهایت به
هنگام اثر ،آن پژوهشی که باب نیاز و دغدغه حقیقی دانشجو بوده و بدان پژوهش
نسبتی پرسشگرانه و مسئله مندانه داشته بسیار کارآمدتر و با کیفیت تر خواهد بود.
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 .3عدم محدودیت زمانی برای تحصیل
در حوزه برای فراگیری یک درس خاص محدودیت زمانی وجود ندارد و استاد تا
پایان آن کتاب را تدریس میکند (کاظمی و صفایی .)144:1389 ،درحالی که
ً
نظام آموزشی دانشگاه محدود به یک بازه خاصی است که ممکن است لزوما
سرفصلهای اصلی درس نیز نتواند به خوبی به دانشجو منتقل گردد .این ایراد
هر چند ممکن است در دورههای مقدماتی تحصیالت دانشگاهی قابل رفع
نباشد -چنان که اکنون در سالهای آغازین آموزش حوزه های کنونی نیز وضعیت
همینگونه است  -اما حداقل در دوره تحصیالت تکمیلی و به خصوص مقطع
دکتری ،استاد باید فرصت کافی برای تبیین اطراف و زوایای موضوع مورد بحث را
داشته باشد تا دانشجو نیز برای پژوهش های آتی از اشراف معرفتی قابل قبولی بهره
مند شود و همانطور که در بخش آسیبهای پژوهشی گفته خواهد شد ،سؤاالتی
حقیقی و راهگشا ناظر به تمام مساله و مسبوق به یک اشراف نسبتا جامع بدان
موضوع توسط دانشجویان طرح گردد .پاسخ به اینگونه سؤاالت است که گامی
برای تحول در رشته حقوق و ارتقاء جایگاه آن خواهد بود ،و از عرضه پژوهش هایی
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ناقص و سطحی جلوگیری خواهد نمود.

عالوه بر موارد مذکور ویژگیهایی نظیر تدریس در حین تحصیل بدین صورت
می دادند ،پیشمطالعه ،پسمطالعه ،مباحثه ،جامع االبعاد بودن اساتید به معنی
بهره مندی استاد از علم و عمل به صورت توأمان و نیز تحصیل تماموقت طلبهها
از جمله امتیازات نظام آموزشی در حوزههای علمیه است (شهید ثانی 1431 ،ق:
صص  )113-104که چنانچه به خوبی با توجه به فضای دانشگاه ،ماهیت رشته
حقوق و اقتضائات آن بومیسازی شود ،میتواند آموزش حقوق را در دانشگاه
متحول سازد و گستره و عمق پژوهش های حقوقی را توسعه دهد.

امکانسنجی تحول در تحقیقات حقوقی ...

که طلبه های سال های باالتر دروس سال های پایین تر را به طالب جدید آموزش

تبار پدیدار آموزش حقوق از نهضت مشروطه تا
 .2.2چشم اندازهای موجود در ِ
اکنون

 .1تعلیم عمیق و تبیین دقیق چیستی و چگونگی امر پژوهش
برای امری به عنوان پژوهش ،عالوه بر جنبه مهارتی آن ،باید حیثیتی نظری و
آموزشی قائل شد .دانشجویی که تمام نظریات و مقدمات علمی الزم را فراگرفته
اما بهره ای از روش تحقیق و مهارت پژوهش به جانش ننشسته است ،نمی تواند
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معلومات خود را به بستر پرسش و طرح و حل مسائل نوین علمی بیاورد .گرچه در
واحد های درسی رشته حقوق دروسی تحت عنوان روش تحقیق درنظر گرفته شده
است ،اما هچنان شاهد فقدان آموزش نظری و کاربست علمی روش تحقیق و نیز
نقصان مدیریت یک فرایند تحقیقاتی و پژوهشی علمی در میان دانشجویان رشته
حقوق هستیم( .پا کتچی :1391 ،صص )31-18

 .2اهتمام به مبانی ایرانی اسالمی رشته حقوق و تبیین منزلت آن در نظام حقوقی
ایران
جهت انجام پژوهشهای کاربردی و گرهگشا از معضالت جامعه ،مطلوب آن است
که از یک سو تفکر حقوقی حقوقدانان برای سنت و فرهنگ اسالمی ایرانی و در
رأس آن فقاهت نقش درجه اولی قائل شود و آن را امری عارضی و حاشیهای زائد بر
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حقوق کنونی و مجموعه علوم انسانی نپندارد( .جعفری لنگرودی :1382 ،صص
ً
« )11-12اگر کسی بخواهد در مرحله اجتهادی کار کند حتما باید هم حقوق جدید
را بداند و هم به فقه تسلط داشته باشد و اگر دانستههای او در یکی از این دو زمینه
ناقص باشد ،نمی تواند به شکل مطلوب مطالعه کند ،بسیاری از تحصیل کردگان
خوب خارج را داریم که آشنایی با فقه ندارند و وقتی می خواهند اظهار نظر حقوق
کنند ،مشکل پیدا میکنند( ».کاتوزیان ،1378 ،ج  .)29 :2اصل چهارم قانون
اساسی نیز ،انطباق بر موازین اسالمی را مبنای صحت «کلیه قوانین و مقررات
مدنی ،جزایی ،مالی ،اقتصادی ،اداری ،فرهنگی ،نظامی ،سیاسی و غیر اینها»
دانسته است .از سوی دیگر هم باید منابع و متون فقهی برای استفاده بهتر توسط
جامعه دانشگاهی خود را مشرف بر ضرورتها و اقتضائات حقیقی 1زمانه بیابد و
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با آنها همآهنگ گردد.

 .3درج مقدمات الزم و متمایز کننده علم حقوق از دیگر علوم در برنامه درسی این
رشته
نظر به ماهیت رشته حقوق در پهنه ایران زمین ،برخی از اساتید ،پذیرش دانشجو
در رشته حقوق را بدون در نظر گرفتن مقدمات الزم نظیر دانستن علم منطق،
ادبیات عرب و ...را قابل نقد میدانند (صفایی و کاظمی .)30-28 :1389 ،چه
اینکه پژوهش در وادی علم حقوق مسبوق به ذهن و زبانی آشنا به منطق است و
دانستن زبان های علمی مخصوص این حوزه ،نظیر ادبیات فارسی ،برخی زبان
های خارجی حسب گرایش و ادبیات عرب جایی که فقه یکی به عنوان از منابع
مهم این رشته است ،ضروری می نماید.

 .4تفکیک ساحات مختلف آموزشی حقوق و هدفمند سازی نظام آموزش
از جمله مالحظات آشکار که امروزه در نظام آموزش رشته حقوق در کشور وجود
دارد و تأثیر بسزایی نیز در ّ
کم و کیف تحقیقات حقوقی دارد ،عدم تفکیک میان
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 .1بــرای دیــدن انــواع برداشــتها از مفهــوم مقتضیات زمــان ر.ک :مرتضی مطهــری ،مجموعه آثار (اســام و
نیازهــای زمان) ،1390 ،ج  ،21ص  129به بعد

آموزش علمی حقوق و آموزش عملی آن است .توضیح آن که گاه هدف از آموزش
های کاربردی آن است؛ اما گاهی نیز هدف ،تربیت پژوهشگر ،محقق و نظریهپرداز
حقوقی ا ست .در حالی که در نظام آموزشی فعلی این تفکیک وجود ندارد و
در برنامه درسی این رشته هیچ گونه تمایزی میان آموزش برای تربیت تکنسین
حقوقی و تئوریسین حقوقی نهادینه نشده و این امر سبب شده تا به عنوان مثال
دانشجویانی که قرار است به کارهایی نظیر وکالت ،سردفتری اسناد رسمی و امثال
آن مشغول شوند ،به مطالعه دروسی نظیر مبانی علم اقتصاد ،جامعهشناسی حقوق
و امثال آن در دوره کارشناسی بپردازند که کمتر در کاری که بدان مشغول هستند

امکانسنجی تحول در تحقیقات حقوقی ...

حقوق ،تربیت نیروی کار ماهر برای تصدی مشاغل وکالتی ،قضایی و دیگر حوزه

و مقصودی که از تحصیل این رشته دارند ،به کار میآید و بالعکس ،دانشجویان
حقوقی که زمینه های تئوریک و بنیادی این رشته را دنبال می کند ،از از سلسله
دروسی چون تاریخ حقوق ،فلسفه حقوق ،مکاتب حقوقی و علوم چون سیاست،
جامعه شناسی و ...بهره کافی نمیبرند مجبور به مطالعه و گذراندن واحدهای
ً
درسی کمترمرتبط با مقاصد تحصیلی خود هستند .اساسا آیا طی واحد های
کارشناسی حقوق که فقط  4سال به طول انجامیده و جامع دانشجویانی با هزاران
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عالیق و سالیق علمی مختلف است ،میتوان برنامه ای واحد اجرا نمود؟! از یک
درس و یک استاد ،چگونه دو دانشجوی حقوقی که یکی زمینه های تئوریک را
دنبال کرده و دیگری زمینه های تکنیکی ،می توانند به یک اندازه بهره ببرند؟!
بدیهی است که این سخن هیچ گاه به منزله نفی لزوم ارتباط میان این دو
ً
حوزه از رشته حقوق نیست ،قطعا سهمی از هرکدام در دیگریست و مادام که میان
ساحت نظری و عملی این رشته و به تبع مراکز علمی و کاربردی حقوق ارتباط
صحیح و درست وجود نداشته باشد ،تحول مطلوب در رشته حقوق به وقوع
نخواهد پیوست .شبیه همان ایدهای که در فضای رشتههای فنی در ایران از آن
تحت عنوان ضرورت «ارتباط صنعت و دانشگاه» یاد شده و بر آن تأ کید شده،
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سالهاست که در کشورهای توسعهیافته مطرح و پیگیری شده است.
صاحبنظرانی که معتقد به ضرورت تفکیک شیوههای آموزش حقوق هستند،
ً
بر این نکته نیز تأ کید دارند که در آموزش حقوق ،اساتید نباید صرفا به بیان قواعد و
کلیات حقوقی اکتفا کرده و تطبیق موارد جزئی بر موارد کلی را به عهده دانشجویان
بگذارند ،بلکه الزم است که خود نیز با ذکر مثالهای عینی نحوه به کارگیری قوانین
و قواعد کلی را در عرصه عمل به دانشجو بیاموزند (صفایی و کاظمی :1389 ،ص
 .)39چنان که «اکتفا به آموزش نظری و روبهرو نشدن دانشجو با مسائل عملی» و
به تعبیر دیگر «کارآموزی نکردن هنگام تحصیل» را از جمله آفتهای نظام آموزشی
حقوق برمیشمارند (صفایی و کاظمی :1393 ،ص  .)659اما در عین حال اینکه
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فرآیند آموزش در مقطع کارشناسی ،ملغمهای از واحدهای درسی ناظر به تربیت
تئوریسین و تکنسین باشد ،قابل توجیه نیست؛ به ویژه آنکه موجب بیمعنا شدن
مقطع تحصیالت تکمیلی خواهد شد.

 .5آموزش موثر و کارای مطالعات تطبیقی نظر به جایگاه آن در پیشروی نظام
حقوقی
مالحظهای دیگر که میبایست بدان توجهی مجدد نمود ،عدم به کاربستن مطلوب
مطالعه تطبیقی است .به این صورت که مطالعه تطبیقی و خروجیهای آن یا تنها
ً
ترجمه و اقتباسی از حقوق خارجی است یا کامال با ما بیگانه است و از سویی
«تقلید حقوق خارجیان نیز محتاج روشن بینی و احتیاط فراوان است» (کاتوزیان،
 :1394ص  .)73گاه یک گزاره از درون یک نظام حقوقی بیرون کشیده میشود و
در فرض مطلوبیت و کارآیی در نظام مورد مطالعه (نظام مقصد) ،بدون توجه به
زمینههای فرهنگی ،اعتقادی و  ...که در آن نظام حقوقی وجود دارد ،تالش میشود
تا در نظام حقوقی مبدأ پیاده شود .در حالی که باید مطالعه نظام حقوقی کشور
مقصد و استخراج مبانی یک گزاره حقوقی ،دستاورد و نتیجه را به صورت یک
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سؤال به نظام حقوقی مبدأ عرضه نمود تا هم بتوان به فربهی و تکمیل نظام حقوقی
مبدأ را کشف نمود ..عدم دسترسی به منابع بهروز و معتبر ،ترجمهها و انطباقهای
نادرست از مفاهیم و اصطالحات خارجی با حقوق داخلی ،جزئینگری در مطالعه
حقوق خارجی و عدم کالننگری ،تفسیر منابع خارجی بر اساس حقوق داخلی و
ً
نهایتا استناد به قوانین متروک (شیروی :1394 ،صص  )84-95از جمله معضالتی
است که مایه ضعف پژوهشهای حقوقی شده است .با این وجود «روششناسی
مطالعات تطبیقی در علم حقوق» نیازمند پژوهشی تفصیلی است تا ابعاد و زوایای
آن واکاویده شود( .شهبازی نیا :1383 ،ص )6
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مبدأ و رفع نقایص آن کمک کرد و هم سؤاالت و نیازهای پنهان مانده نظام حقوقی

 .6تعلیم مساله محورانه و کارآمد حقوق ناظر به اقتضائات و مسائل جامعه ایرانی
از جمله موانع سترگ بر پژوهشی کارآمد در علم حقوق عدم مواجهه یا مواجه بسیار
معدود دانشجو با سؤال مناسب است .جایی که مشکالت از قبل مسائلی غیر
متناسب و غیر متناظر صورت بندی می شوند.
بر اساس آنچه از احادیث نبوی در خصوص اهمیت سؤال و جایگاه کلیدی
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آن در پیشبرد علم فهمیده میشود ،1از جمله گام های اساسی در تحول هر علمی
از جمله علم حقوق یافتن مسائل حقیقی و سؤاالت اساسی است .گاه پاسخ به
سؤاالتی که توسط دانشجویان در پژوهشهای مفصلی ارائه میشود به صورت
واقعی و بر مبنای گرههای حقیقی جامعه نیست ،چرا که آنچه در دانشگاه به
ً
دانشجو آموزش داده شده است ،لزوما ناظر به نیازهای حقیقی جامعه نبوده و راهی
به حوزه عمومی پیدا نمیکند،
دانشجویی که طی دوران تحصیل خود به «آستانه دانایی» رسیده باشد و در
 .1از جملــه احادیثــی کــه در ایــن زمینــه میتــوان بــه آن اشــاره کرد ،حدیثــی اســت از پیامبر اکــرم (ص) که
ُ
ُ
ُ ُ ُّ ُ َ
لــم َخ ُ
«الع ُ
الســؤال ،فاســألوا َر ِح َمک ُم اهّلل» علم همچــون گنجینههای مخفی
زائن و َمفا ِتیحه
میفرماینــدِ :
اســت و کلید آن ســؤال کردن اســت .پس سؤال کنید ،خداوند شــما را مورد رحمت خود قرار دهد (ابن
شــعبه حرانی 1404 ،ق :ص )41
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نسبت قابل اعتنایی با فهم و تحلیل مشکالت جامعه به سر ببرد ،مطلوب است
ً
در آستانه ورود به مقطع کارشناسی ارشد یا نهایتا در مقطع دکتری با نظام مسائل
مورد نیاز در علم حقوق در حوزه تخصصی خود آشنا باشد تا بتواند پژوهشهای
کارآمد و معقولی را در این عرصه داشته باشد ،گرچه باید توجه داشت که مراد از
ً
پژوهش لزوما صرف مقالهنویسی و تولید انبوه مقاالت علمی نیست ،این اتکای
به ظواهر و محفوظات را میتوان در مفهوم «صورت گرایی» تحلیل نمود؛ مفهومی
که ویژگی هایی از قبیل نمایش خوب ،علم ورزی برای دیده شدن ،فسردگی
حقیقت علم ،خالی شدن کالبدهای مقاالت ،نشریات و کالسها از روح و محتوا
از مختصات آن به شمار می رود (خسروباقری :1396 ،صص  )30-29آنچه گاه
در عرصه عمل مشاهده میشود ،طراحی سؤاالت خیالی و به تعبیر استاد مطهری
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«سواالت قلندری» 1است که به دلیل اضطرار دانشجو در ارائه موضوعی جهت
نگارش پایاننامه مقطع ارشد یا رساله مقطع دکتری یا انجام تحقیقات درسی
است که چون ناشی از قرار گرفتن در «آستانه دانایی» و برآمده از «نیاز حقیقی
دانشجو و جامعه» نیست ،به طور طبیعی در گوشه کتابخانهها گرد فراموشی بر
آنها مینشیند .در فرضی هم که سؤاالت ،سؤاالت مناسبی باشد ،از آنجایی که در
یک نظام منسجم تحت عنوان نظام مسائل در دوره آموزش حقوق به دست نیامده
 .1شــهید مطهــری در نقــد ســؤاالت بیفایــده بیــان مــیدارد« :عدهاى از مــردم از علمــا جوابگویى مســائل
ً
ً
قلنــدرى را مىخواهنــد .اتفاقــا عــوام یهود هــم مىرفتند و از پیغمبــر اینگونه ســؤاالت را مىکردند .مثل
مىگفتند بگو آن وقتى که نه جزء روز است و نه جزء شب چه وقت است؟ باید گفت بینالطلوعین...
یــادم هســت در وقتــى کــه مــا بچه بودیم یک کســى بــود که از این مســائل قلنــدرى خیلى بلــد بود ،یک
وقت یک مســئلهاى طرح کرد که احدى نتوانســت جواب او را بدهد .گفت :آن کدام نماز اســت که با
صــداى االغ باطل مىشــود؟ هیچ کس نتوانســت جــواب بدهد .باالخره خودش گفت :شــما یک وقت
در بیابــان بــا االغ مشــغول رفتن هســتید و آب هم در بار االغ دارید .بعد این االغ را گــم مىکنید و هرچه
مىگردید او را پیدا نمىکنید و از آب مأیوس مىشــوید .ناچار براى نماز ّ
تیمم مىکنید و چون مشــغول
نمــاز مىشــوید صــداى عرعــر االغ بلنــد مىشــود .در اینجــا نماز شــما باطل اســت ،باید وضــو بگیرید و
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نماز بخوانید .پس این نمازى اســت که با صداى االغ باطل مىشــود .اینها انحراف و گمراهى اســت».
(مطهری ،1384 ،ج  :29ص )557

است ،جایابی مناسبی نمیشود و بالطبع کارآمدی مطلوب را نیز نخواهد داشت.
فهمید و فهماند ،این سؤاالت باید در بستر آموزش حقوق و در فضای میان استاد
و شا گرد ،مطرح ،جرح و تعدیل شده و نظامی پیدا کنند تا توسط دانشجویان و
با راهنمایی اساتید و به پاسخ برسند .اساتید دانشگاه باید با مطالعه و اشراف
کافی بر منابع موجود و تحقیقات انجام شده ،به سؤاالت اساسی در هر حوزه که
ً
یا اصال پاسخی به آن داده نشده یا اگر پاسخی داده شده ،درخور و کافی نبوده
است ،دست یابند و دانشجویان را با اینگونه سؤاالت مواجه کنند و خودشان
گام به گام به ّ
مسمای «استاد راهنما» برای یافتن پاسخ مناسب ،در کنار دانشجو
باشند؛ موضوعی که امروزه به دالیل مختلف ،از جمله توان علمی و یا فراغت
ً
زمانی بعضا توسط اساتید مغفول میماند .سپس در طول دوره تحصیل ،آموزشها
را به صورتی قرار داد تا خروجی آن سؤاالتی حقیقی و در راستای رفع نیاز جامعه
باشد .این سؤاالت میتواند توسط گروههای آموزشی دانشکدهها به صورت نظام
مسائل طراحی شود تا هر گروهی از دانشجویان متکفل انجام بخشی از آن شود .به
این ترتیب هم از ثمرات و ظرفیت غنی پژوهشهای گروهی بهرهمند خواهیم شد و

امکانسنجی تحول در تحقیقات حقوقی ...

برای رفع این معضل باید ابتدا اهمیت مواجهه دانشجو با سؤال مناسب را
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هم به دلیل همافزایی دانشجویان نسبت به یکدیگر ،پایاننامهها و رسالههایی به
مراتب سریعتر و قویتر از آنچه تا کنون نگاشته شده است ،به جامعه علمی عرضه
خواهد شد.
بعد از رفع همه این موانع حتی در فرضی که سؤاالت حقیقی و ناظر به نیاز
جامعه در میان دانشجویان طرح گردد و حتی اگر پاسخ به این سؤاالت با راهنمایی
مطلوب استاد راهنما و پشتوانه علمی قوی خود دانشجو به سرانجام مطلوب برسد،
فرآیند انتشار این دستاوردها معضل و مانع بزرگی در عرصه پژوهشی علم حقوق
است .شاید بسیاری از خوانندگان این اثر خود با این تجربه روبرو شده باشند که
گاه برای انتشار یک دستاورد علمی باید ماهها و گاه بیش از یک سال در انتظار
بمانند .این معضل به خصوص در مواقعی که پژوهشی مسئلهمحور انجام شده و
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با غرض پاسخ به یک دغدغه فوریتدار تنظیم و آماده شده است ،آثار زیانبارتری
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از خود به جای خواهد گذاشت؛ چرا که پس از طی فرآیندهای طوالنی مربوط به
داوری ،تأییدیه هیأت تحریریه نشریات ،گذر از ترافیک مقاالتی که در نوبت چاپ
زودتری قرار دارند ،زمانی مقاله یا نوشته علمی منتشر میشود که دیگر ضرورت و
نیازی از سوی جامعه احساس نمیشود و شاید معضل به وجود آمده ،اثر تخریبی
خود را در جامعه نهاده باشد و دیگر پژوهش تازه انتشاریافته در جامعه علمی،
فایده ای نداشته باشد.

 .7لحاظ خالقیت ،نوآوری و تناسب تراث و آرای حقوقی با اقتضائات زمانه
مالحظه دیگری که در زمینه پژوهش علم حقوق وجود دارد ،بازتولید اندیشه
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گذشتگان بدون توجه به لزوم ،تناسب یا کارآیی آن است .به این معنی که دستاورد
ً
پژوهشهایی که در حوزه علم حقوق و بعضا سایر علوم انجام میشود ،تنها تقریری
زیبا و مطلوب از آن چیزی است که گذشتگان گفتهاند .غرض از این سخن
بیمهری نسبت به میراث اساتید و گذشتگان نیست ،بلکه به عقیده نگارندگان
بیتوجهی به بخش «ادبیات موضوع» یا «پیشینه تحقیق» باعث بروز خسارات
بسیاری به پژوهش خواهد شد که در جای خود بدان خواهیم پرداخت .غرض
از بیان این اشکال آن است که توجه کنیم که محقق و پژوهشگر باید با در دست
داشتن سؤال مناسب ،به سراغ اندیشههای گذشتگان اعم از داخلی یا خارجی یا
دستاوردهای اندیشمندان معاصر اعم از داخلی یا خارجی برود تا ببیند بر اساس
یافتههای ایشان چه میزان میتوان به سؤال مطرحشده پاسخ گفت و چه میزان از
حجم مقاله و پژوهش باید با تکیه بر قدرت استدالل و تأمالت نویسنده و نیز حاصل
نوآور یهای وی باشد .این موضوع همچنین میزان ارجاعدهیها در مقاالت علمی
و کتب که امروزه متأسفانه خود به معضلی تبدیل شده است را نیز مشخص
ً
میسازد .چه بسا یک پاسخ درخور به یک مسئله حقوقی که کامال نوآورانه است،
ارجاع بسیار زیادی به مقاالت و کتب نداشته باشد و گاه محقق برای آنکه پژوهش

180

خود را از حیث ارجاعدهی به منابع مختلف ،فربه جلوه دهد ،مجبور به ارجاعات

تصنعی و موضوعی که تحت عنوان «منبعتراشی» از آن یاد میشود ،خواهد شد.
«پیشینه تحقیق» است .دو قسمت مهمی که «مقدمه» تحقیق عهدهدار آن است و
برخورد کلیشهای با آن سبب شده است تا «مقدمه» تحقیقهای علمی و در بحث
حاضر مقاالت و آثار پژوهشی در علم حقوق جدی تلقی نشود و خواننده بیتوجه
ً
به «مقدمه» مستقیما شروع به خواندن اصل تحقیق کند.

امکانسنجی تحول در تحقیقات حقوقی ...

رفع این نقیصه در گرو اهتمام ویژه محقق در تنظیم بخشهای «ضرورت تحقیق» و
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بر اساس آنچه گفته شد سهمی از تحول ،تغییر و ارتقای پژوهشهای علم حقوق
و تحقیقات حقوقی به کیفیت و نحوه آموزش آن بازمیگردد و از برای شناخت
نسبت میان آموزش و پژوهش و استخراج ظرفیتهای موجود
دقیق تر و بهتر این
ِ
در آن ،میبایست به سنت و تاریخ آموزش حقوق بازگشت و در تبار این پدیدار به
جستجو آن پرداخت ،در ادامه و در قسمت اصلی مقاله نیز با رجوع به برساخت
های دو سنت آموزشی علم حقوق ،به عنوان نمونه و در جهت اثبات این ادعا
مواردی استخراج و اشاره شد تا این چشم انداز ها ،زاویه نگاه نوینی به جامعه
حقوقی عرضه کند.
در این نوشتار بر آن بودیم تا مواردی چون" حا کمیت معنویت و یادگیری علم بر
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اساس انگیزههای غیر مادی" " ،آزادی در انتخاب استاد و درس"" ،عدم محدودیت
زمانی برای تحصیل"" ،تعلیم عمیق و تبیین دقیق چیستی و چگونگی امر پژوهش"،
"اهتمام به مبانی ایرانی اسالمی رشته حقوق و تبیین منزلت آن در نظام حقوقی
ایران"" ،درج مقدمات الزم و متمایزکننده علم حقوق از دیگر علوم در برنامه درسی
این رشته"" ،تفکیک ساحات مختلف آموزشی حقوق و هدفمند سازی نظام
آموزش"" ،آموزش موثر و کارای مطالعات تطبیقی نظر به جایگاه آن در پیشروی نظام
حقوقی"" ،تعلیم مساله محورانه و کارآمد حقوق ناظر به اقتضائات و مسائل جامعه
ایرانی"" ،لحاظ خالقیت ،نوآوری و تناسب تراث و آرای حقوقی با اقتضائات زمانه"
را به عنوان شواهد و نمونه هایی به عنوان دریچه  و چشم اندازهایی مطرح نماییم
که در درکاربست روش تاریخی با تا کید بر نسبت میان امر آموزش و امر پژوهش جلوه
می نماید ،هرکدام از این چشم اندازها میتواند بستر و زمینه ساز خلق راهکارهای
اجرایی متعددی باشند که بیان مستوفای آن خارج از موضوع این نوشتار است ،از
قبیل راهکارهای اجرایی چون" :احیای نظام استادیاری و کمک استادی"" ،ایجاد
شبکه اساتید جهت هم افزایی های علمی و عملی"" ،اهتمام به آموزش آزاد"" ،
الحاق کلینیک های حقوقی"" ،موضوعیت یافتن دانشکده های حقوق در امر
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سیاستگذاری و تقنین"" ،تفکیک انواع دانشجویان ،دانشگاه ها و اساتید حقوقی

به حسب عالیق ،استعداد ،تخصص و کارویژه آنان" و ...مواردی از این دست .در
الف -نحوه آموزش حقوق باید به صورتی باشد تا دانشجو پس از گذراندن
درس ،بتواند مقدمات الزم جهت پژوهش در مسائل و مباحث پیرامون آن را داشته
باشد و بداند جهت کسب مقدمات و منابع ،چه گامهایی را باید بردارد .در این
صورت است که پژوهش ها از باب نیل به حقیقت و حل مسئله خواهند بود.
ب -فهم درونی و وجدانی جامعه علمی از پژوهش و پژوهشگر باید متحول شود
تا هرگونه تحولی بیرونی ایجاد شود ،پژوهشگری حقوق ،شغلی در کنار سایر مشاغل
حقوقی نیست .پژوهشگری یعنی عرضه مشکالت و مسائل به معلومات و مبانی و

امکانسنجی تحول در تحقیقات حقوقی ...

نهایت میتوان به چند راهبرد عملیاتی در فرآیند تحول در نظام آموزشی اشاره کرد:

سپس سفر از این مبادی به مقاصدی که پژوهشگر رسالتی روشنگرانه بدانها داشته
و نسبت به هرکدام از این منازل مبدا ،مسیر و مقصد مواجهای فعاالنه برقرار نماید.
ج -اعمال تغییر و تحول در سنت آموزشی حقوق ،امری نیست که به صورت
دستوری و با بخشنامه و دستورالعمل محقق شود .تغییر و جهتیابی این سنت
آموزشی به سمت آنچه مطلوب است از خالل نیازی همگانی و خواستی درونی
در میان جامعه حقوقی و اساتید صورت میپذیرد تا به هنگام کاربست صورت
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مطلوب ،صرافت طبع دخیل باشد نه تکلف و تحمیل.
ذ -به هنگام تغییر و تحول سنت آموزشی کنونی حقوق ،عالوه بر آنکه باید به
مالحظات ساختاری و برساختهای نهاد دانشگاه توجه داشت ،این مهم را نیز
نباید فراموش نمود که در بستر توجه به امکانات تاریخ ،فرهنگ و وضعیت فعلی
ایران است که میتوان برنامه های آموزشی و پژوهشی را به فعلیت رساند و این امر
به دست نمیآید مگر با تأمل و تعمق در مداخل وضعیت کنونی حقوق و جامعه
ایرانی ،یعنی تجدد ،تاریخ و فلسفه آن و از سمتی اندیشه اسالمی ،عالم و علوم آن.
ه -در انضمام هر یک از سنتهای حوزوی و دانشگاهی محاسن و معایبی
وجود دارد که میطلبد جهت تحول و ارتقای آموزش و پژوهش از تمامی آنها
به نحوی که میسور و مطلوب است استفاده شود .ذکر برخی از این ویژگیها و
مالحظات به قاعده یارای مقاله از نظر گذشت.
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