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دانش حقوق س��ابقه ای ديرين در نظام آموزش عالی کش��ور دارد و اقبال 
دانشجويان به اين رشته تحصيلی بيش از ساير رشته ها در شاخه علوم انسانی 
اس��ت. علت اين امر، وجود زمينه هاي بيش��تر براي اش��تغال در اين رشته و 
ني��از روزمره مردم، خانواده ها، ش��رکت های بازرگانی و ارگان های دولتی به 
مش��اوره های حقوقی است. متأسفانه رشد نامتوازن کّمی بدون فراهم ساختن 
پيش زمينه های الزم آسيبی اس��ت که رش��ته حقوق را به سان ديگر رشته های 
دانش��گاهی در ايران تهديد می کند. آس��يب های ديگ��ری نيز در حوزه تفکر 
حقوقی، ش��يوه های آموزش و پژوهش، منابع حقوق و غير اينها وجود دارد 
که در اين مقاله بدانها پرداخته ش��ده و پيش��نهاد هايی در جهت رفع آسيب ها 

ارائه گرديده است.
 واژگان كليدي: 

حقوق ايران، آسيب شناس��ی آموزش عالی، آسيب شناسی رشته حقوق، دانش 
حقوق.
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مقدمه و طرح بحث
علم حقوق دانشي است كه موضوع آن شناخت و تجزيه و تحليل قواعد حاكم بر جامعه و 
بررسي علل پيدايش اين قواعد و سير تحول و دگرگوني آنها در جامعه است )دانش پژوه، 
1391: 10(. تأس��يس و راه اندازي رشته حقوق به ش��يوه جديد در دانشگاه هاي ايران به 
س��ال ها قبل و برقراري نظام نوين آموزش عالي در كش��ور بازمي گردد. اما به دليل ابتناي 
آن بر حقوق و ش��ريعت اسالمي، اين رشته از علوم انساني در كشورما از پيشينه تاريخي 

بسيار طوالني برخوردار است.
در حال حاضر رشته حقوق در دوره هاي مختلف كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري 
با گرايش هاي مختلف در بسياري از دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور اعم از دولتي، 
دانشگاه آزاد اسالمي، پيام نور و غيرانتفاعي دائر شده و همراه با رشد كمي آموزش عالي 

در كشور، از لحاظ كميت، رشد فزاينده و چشمگيري داشته است.
بررس��ي كاركرد و جايگاه آموزش��ي اين رشته در كل آموزش عالي كشور و اثرگذاري 
آن در حيطه مديريت اجرايي و نظام قضايي جامعه و نيز تأثير آن بر توس��عه سياس��ي، 
اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي كشور نيازمند پژوهشي گسترده و تحقيقات ميداني فراگير 

و جمعي است.
در اين مقاله مؤلف بر اساس تجربه خود در نظام آموزش عالي كشور و مطالعاتي كه 
در حوزه آموزش و كاربرد رشته حقوق در كشور عزيزمان ايران داشته، به آسيب شناسي 
اين رشته و بررسي نقاط ضعف آموزش حقوق در نظام آموزش عالي پرداخته است. اميد 
آنكه اين تالش ش��روعي براي ارائه انديش��ه ها و ديدگاه هاي صاحب نظران و اس��اتيد اين 
رشته و پژوهشگران عالقمند به اين مباحث و آغازي براي تحول و رشد كيفي و هدفمند 

آموزش حقوق در نظام آموزش عالي كشور باشد.
سؤال اصلي تحقيق آن است كه آسيب هاي رشته حقوق چيست و راه هاي برون رفت 

آن كدام است؟
پژوهش بر اين فرضيه استوار است كه رشته حقوق در ايران از لحاظ دكترين، مباني 
نظري، منابع، نظام آموزش��ي پژوهش��ي، كار آمدي و كاركردي آسيب هاي جدي داشته 
اس��ت. آسيب ها و نقاط ضعف آموزش حقوق در مراكز آموزش عالي ايران بعضاً عموميت 
داش��ته و با بس��ياري رشته هاي ديگر از اين حيث اشتراك دارند و برخي هم اختصاصي و 

ويژه اين رشته است كه در اين مقاله مورد تأكيد بيشتري قرار گرفته اند.
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به منظور يافتن راه هاي برطرف ساختن آسيب هاي يادشده، ابتدا تفكر حقوقي موجود 
در كشور مورد نقد و سپس منابع علمي در رشته حقوق در ايران مورد بررسي قرار مي گيرد. 
آنگاه نظام آموزش��ي و شيوه هاي رايج در دانشكده هاي حقوق، به اختصار ارزيابي و در هر 

زمينه پيشنهادهايي ارائه خواهد شد.

1. نگاهي به دكترين تفكر حقوقي در ايران
از ويژگي هاي جامعه ايران تا پيش از مش��روطيت اين اس��ت كه عماًل دو سيستم حقوقي 
بر جامعه حاكم بوده است: اول مقررات حكومتي كه به صورت قوانين و دستورات پراكنده 
پادشاه، مقامات ارشد و واليان، بر روابط ميان دولت و مردم حاكم بوده و معموالً از انتظام، 
عمومي��ت، اعتدال و هدفمن��دي الزم برخوردار نبوده اند )صالح، 1383: 19(. دوم، احكام 
و مقررات ش��ريعت اس��المي كه بر روابط افراد جامعه حاكم ب��وده و عموم مردم به دليل 
اعتقاد و پايبندي به دين مبين اس��الم خود را ملزم به رعايت آن در همه ش��ئون فردي و 
اجتماعي خويش مي دانسته اند. به گونه اي كه در احوال شخصيه و حقوق خانواده، معامالت 
و قراردادها، ضمان قهري و مس��ئوليت مدني، روابط اش��خاص بر اساس مقررات شريعت 

اسالمي كه در منابع فقهي تبيين گرديده، تنظيم مي گرديد.
ام��ا پس از نهضت مش��روطه و آغاز دوره تدوين »قان��ون« و برقراري »عدليه« تجربه 
حقوقي غرب به ويژه تجربه موجود در كش��ورهاي رومانيس��تي همچون فرانسه در كشور 
حاكم ش��د. حاصل اي��ن تجربه، تدوين فرمول هاي كلي حقوق��ي در مجموعه هاي قانون 
به صورت دس��تورالعمل هاي الزم براي دادگاه ها و ساير مجريان قانون بود. تدوين قوانين 
الزم االجرا، كار قاضي را س��هل مي نمود و از تشتت آراء و اختالف رويه قضايي جلوگيري 
مي نمود. بي ش��ك اختالف رويه دادگاه ها نش��ان ضعف دستگاه قضايي و متضاد با تساوي 

حقوق مردم تلقي مي شد.
از امتيازات سيستم حقوقي نوشته، دسته بندي كردن روابط معامالتي و مسائل حقوقي 
متجان��س و در نتيج��ه ايجاد محور تحليلي و اجتهادي براي آن اس��ت. تدوين ضوابط و 
مق��ررات الزم االجرا به صورت مجموعه هاي م��دون، اين امكان را براي آحاد جامعه فراهم 
مي س��ازد كه بتوانند به سهولت بدانها دسترسي يابند و از پيش با احكام قانوني مربوط به 
روابط حقوقي خويش آگاه گردند. نتيجه اين امر، آگاهي بيشتر افراد از ماهيت و آثار روابط 

حقوقي و ايجاد ثبات و اطمينان بيشتر در اين روابط مي باشد )شهيدي، 1385: 18(.
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جاي ترديد نيست كه استفاده از تجربه ديگران امري نيكو و مورد تأييد عقل و شرع 
است، ولي چنانچه در اين امر شرايط بومي كشور از نظر سياسي، فرهنگي و اجتماعي در 

نظر گرفته نشود آن را دچار آسيب جدي خواهد ساخت.
 ح��ال آنك��ه تدوين كنندگان قانون قبل از انقالب اس��المي، قالب را از غرب گرفته و 
تقسيم بندي هاي حقوق رومانيستي به حقوق خصوصي و حقوق عمومي و شاخه هاي آن 
را پذيرفت��ه و از نظر محتوا به گونه هاي مختلف عمل كردند: در احوال ش��خصيه به لحاظ 
آنك��ه تنها تعاليم مذهبي زمينه پذيرش داش��ت، تقريباً محتواي قانون را از فقه اماميه و 
نظر مشهور فقيهان گرفتند. در بخش قواعد عمومي قراردادها، مقررات قانون مدني فرانسه 
مالك بود ولي تالش كردند با ايجاد تغييرات جزئي در مواد يادشده آنها را با ضوابط فقهي 
منطبق س��ازند. در بخش عقود معين، دنباله روي از مقررات فقه نمود بيش��تري يافت. در 
در ساير بخش ها از جمله حقوق جزاي عمومي، قالب و محتوا اصوالً برگرفته از غرب بود. 
از طرف ديگر، شاكله فكري بيشتر حقوقدانان كشورما نيز به دليل تحصيالت حقوقي 
آنان در كشورهاي غربي و به دنبال مباني فكري قانون گذار پس از مشروطه، حالت غربي 
به خ��ود گرفت. اغل��ب آنان گرچه احترام كامل براي فقهاي اس��المي قائل بودند و منابع 
فقهي، بخش اعظم ارجاعات آنان را تش��كيل مي داد ولي واقعيت آن اس��ت كه نسبت به 
حقوق اسالمي به عنوان احكام الهي الزم االجرا تعبد نداشته و براي آن به عنوان تنها راه حل 
قابل اعمال در روابط اجتماعي نقش مثبت قائل نبودند. مخالفت با اليحه قصاص و مقررات 
مربوط به ديات، نمونه اي از آثار دكترين حقوقي موجود در دانش��گاه هاي كشور در ميان 

فارغ التحصيالن حقوق با تفكرات و رسوبات فكري غرب به نظر مي آيد.
واقعيت آن اس��ت كه با پيروزي انقالب اس��المي مباني حقوقي كش��ور ما دچار تحول 
عميق گش��ت، به گونه اي كه اصل چهارم و پنجم قانون اساس��ي جمهوري اسالمي را بايد 
مهم ترين تحول در نظام اس��المي دانس��ت چرا كه براي حقوق اسالمي نقش مبنايي در 
قانون گذاري قائل ش��د و آن را از حالت فرعي به حالت اصلي مبدل س��اخت. با اين حال 
به نظر مي رس��د هنوز فاصله زيادي تا اجراي اصل چهارم قانون اساس��ي داريم: از يك سو 
تحول يادش��ده هنوز در دكترين مس��لط حقوقي ما جاي خويش را به درستي باز نكرده و 
تفكر حقوقي همچنان بر پايه حقوق غرب اس��توار اس��ت1. از سوي ديگر متون كالسيك 

1. دکتر کاتوزيان، اس��تاد بزرگ حقوق کش��ورمان در مقاله ای با عنوان» جايگاه  حقوق اس��امی در 
نظم حقوقی« چنين می نگارد:» هدف قانون اساس��ی جمهوری اس��امی اين اس��ت که اتحاد حقوق 
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فق��ه، با روابط پيچيده اجتماعي و ضرورت ه��اي زندگي امروز انطباق الزم را ندارد. البته 
اگر اين دو تحول صورت گيرد يعني تفكر حقوقي حقوقدانان ما براي فقه اس��المي نقش 
درجه اولي قائل ش��ود و فقه نيز در بخش معامالت و سياس��ات، اش��راف به ضرورت هاي 
زمانه بيابد، تحول مطلوب و مورد انتظار از انقالب عظيم اس��المي تحقق مي يابد و زمينه 

براي تحوالت بعدي در نظام آموزش و پژوهش حقوقي نيز فراهم مي گردد.

2. منابع علمي در رشته حقوق
آس��يب موجود در تفكر حقوقي موجود بر منابع و نوشته هاي حقوقي نيز تأثير گذاشته و 
بيش��تر منابع علمي در رش��ته حقوق را تحت تأثير حقوق غرب قرار داده است. عده اي از 
نويس��ندگان حقوقي متأثر از نظام هاي رومي ژرمني، قلم زده اند و با فقه اس��المي به ويژه 
فقه اماميه كه حالتي پويا و رو به تكامل دارد آشنايي عميق ندارند. بديهي است مراجعه 

به فقه بدون اطالع از مباني و اصول فقهي چندان كارگشا نخواهد بود.
از طرف ديگر نگاه كاركردگرايانه به فقه و قانون بدون استوارسازي آنها بر مباني و ضوابط 
اصيل از يك سو و توجيه و تأويل احكام شرعي بر اساس مفاهيم شكننده عدالت از سوي 
ديگر، آسيبي است كه حقوقدانان ما را تهديد مي كند و منابع حقوقي را بيمار مي سازد.

از سوي ديگر، غير از كشورهاي تابع حقوق نوشته، كشورهاي تابع حقوق كامن ال نيز 
تجربه هايي ارزش��مند در زمينه روابط اجتماعي و حل مش��كالت حقوقي دارند كه منابع 

ومذهب را تحقق بخشد. باوجود اين ، اين دو نظام را نمی توان در هم آميخت. ممکن است چندی 
قدرت در کنار اعتقاد بماند و برای اين همزيس��تی بهائی بپردازد ولی حاضر نيس��ت در برابر آن به 
زانو درآيد و خود را فدا کند. منافع اين دو نهاد اجتماعی و روانی نيز يکسان نيست: يکی بر اجبار 
تکيه دارد و ديگری به عشق؛ يکی عدل  می خواهد و ديگری انصاف. يکی به مصلحت می انديشد 
و ديگری به حقيقت، يکی به رفتار اجتماعی می پردازد  و ديگری به اخاص، يکی به انسان متعارف 
قانع اس��ت و ديگری به انس��انی فداکار و شيفته حق می انديشد. هر دو اطاعت می خواهند ولی يکی 
اطاع��ت از دول��ت را فرمان می دهد و ديگری اطاعت از خداوند را؛ پس نبايد انتظار اتحاد قدرت و 
ايمان را داش��ت بايد به همزيس��تی نيز قانع بود.« در چند سطر بعد نيز تصريح می کند:»منابع و مقام 
صالح وضع قانون و ش��رع يکی نيس��ت و هدف ها نيز تفاوت دارد.«) مجله دانش��گاه حقوق و علوم 
سياس��ی دانشگاه تهران. 1376. ش��ماره36: 41.( اين سخنان به خوبی نشانگر نوع تفکر اين دسته از 
حقوقدانان کش��ور اس��ت که ب��رای دين نقش فردی قائل اند و قدرت و ايم��ان را دو جزيره جدا از 

يکديگر می پندارند حال آنکه در حقوق اسامی چنين نيست.
برای  ديدن س��اير منابع ر.ک: ناصر کاتوزيان. )1377(. فلس��فه حقوق. ج1. تهران: انتشارات مجد. 
چاپ اول. شماره 219 به بعد؛ و هم او، گامی به سوی عدالت. )1378(. ج1. تهران: انتشارات دانشکده 

حقوق دانشگاه تهران. چاپ اول، مقاله »مقدمه ای بر جمهوری اسامی« ص19به بعد.
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ما به ويژه با تحوالت تازه در اين كشورها بيگانه اند. در اين زمينه پيشنهاد مي شود:
 اوالً نهض��ت ترجمه به صورتي فراگير، تجربه هاي حقوقي در حوزه هاي گوناگون را به 

پژوهندگان حقوق منتقل سازد.
و ثانياً پروژه هاي بنيادين علمي به صورت تطبيقي، مقايسه ميان سيستم هاي موجود 

در هر حوزه حقوقي را در دستور كار قرار دهد.
و ثالثاً جديدترين آراء فقهي صادره از سوي فقها در فتاوا و كتاب هاي فقهي در منابع 

حقوقي منعكس و مستمراً به روز گردد.
و رابعاً منابع حقوقي در گرايش هاي جزا و جرم شناس��ي، حقوق بين الملل عمومي و 
خصوصي و حقوق عمومي با توجه به آموزه هاي اس��المي و مباحث فقهي اماميه تدوين 

و باز نگاري شود.

3. ارزيابي نظام آموزشي
آموزش حقوق در كشور طي ساليان اخير به صورت بي رويه گسترش يافته و مدرك گرايي 
موجب كاهش شديد تعميق در حيطه هاي مختلف دانش حقوق گرديده است. دانشجويان 
از قدرت اس��تنباط و اس��تنتاج الزم برخوردار نيستند و فارغ التحصيالن اين رشته مهارت 

كافي در استفاده از دانش خويش ندارند.
براي حل مشكل، به نظر مي رسد نظام آموزش حقوقي در كشور بايد در محتوا و روش 
تغييرات اساسي يابد و واحدهاي آموزشي متناسب با نياز بازار كار تنظيم گردد. به عنوان 
نمونه چه نيازي هست كه متقاضي سردفتري اسناد رسمي يا ازدواج، چندين واحد متون 
حقوقي به زبان انگليسي يا جامعه شناسي و يا مباني علم اقتصاد بخواند. بنابراين در ارتباط 

با نظام آموزشي، موارد زير پيشنهاد مي شود:
الف( دوره هاي مورد نياز براي تصدي پست مديريت در دفاتر دادگاه ها يا دفترخانه ها 
و امثال آنها در س��طح فوق ديپلم تأس��يس و گس��ترش يابد و از س��وي ديگر شيوه هاي 
سخت گيرانه تر براي تحصيل در دوره كارشناسي حقوق و با هدف آماده سازي دانشجويان 

متقاضي براي دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري اعمال گردد.
ب( از لحاظ محتوا، مطالعات و گرايش هاي جديد بين رش��ته اي، متناسب با نياز روز 
گس��ترده تر و چنانكه مي بايس��ت سرفصل ها از لحاظ كمي و كيفي متناسب با نياز حاضر 
تدوين شود. هم اكنون از لحاظ عملي امكان ارائه تمام سرفصل ها در طول ترم وجود ندارد. 
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به عنوان نمونه درس مدني6 ش��امل عناوين بيع، اجاره، صلح، معاوضه و قرض اس��ت ولي 
عماًل فقط »بيع« به طور كامل تدريس مي گردد و مدرس فرصت كافي براي تدريس همه 
عناوين يادش��ده را ندارد. بنابراين يا بايد واحدهاي درس��ي افزايش يابد يعني از 3واحد 
به 4يا 5 واحد درس��ي تغيير كند و يا س��رفصل ها متناسب با زمان به طور عيني و واقعي 

محدود شود.
ج( از لحاظ روش آموزش نيز نخست، بايد سنت هاي حسنه بومي در كشور مثل سنت 
مباحثه، ارتباط صميمي اس��تاد و ش��اگرد، رعايت آداب تعليم و تعلم احيا گردد و دوم، از 

تكنيك هاي پيشرفته و روش هاي كمك آموزشي مثل ويدئو پروژكتور بهره گيري شود.
د( در مقام ارزشيابي آموزشي و آزمون هاي پايان ترم و كنكورهاي ورودي، وحدت رويه 
وجود ندارد. هر دانشگاهي بلكه هر استادي شيوه خاص خود را داراست و اين در نهايت 
به واقعي و عيني نبودن آزمون ها مي انجامد. به منظور ايجاد وحدت رويه بايد سهم فعاليت 
كالسي دانشجويان در نمره پايان ترم در مقاطع مختلف تحصيلي مشخص گردد به طوري 
كه در دورهاي دكتري سهم بيشتري به فعاليت پژوهشي و كالسي اختصاص يابد. برخي از 
درس ها مسئله محور است مثاًل در دروس حقوق مدني از طريق سؤال تشريحي نمي توان 
قدرت استنباط دانشجو را محك زد بلكه طرح مسئله و حل آن، شيوه برتر در ارزشيابي 

دانشجو است.
»در آموزش حقوق، بايد به تقويت و ترفيع هرچه بيش��تر نيروي انديش��ه دانشجويان 
پرداخت و آنان را به تمرين و ورزش با مسائل حقوقي گوناگون، فراخواند و ميدان آزادي 
و پرس��ش و پاس��خ و ابراز عقيده را در كالس درس براي ايش��ان فراهم ساخت و در اين 
راستا تا حد امكان، سؤاالت امتحاني را به صورت مسائلي با همان پيچ و تاب هايي كه در 
واقعيت هاي روابط اجتماعي، رخ مي نمايد، به تناسب سطح علمي در مقاطع تحصيلي )و 
نه به صورت خشك و بي روح در قالب هاي عبارتي به ذهن سپرده شده از جزوه و كتاب( 
مطرح س��اخت و از آنان خواس��تار پاسخ هاي تراوش كرده از جنبش هاي فكري نظم يافته 

از مطالعات و مفاهيم درس شد.« )شهيدي، 1385: 35(.
ه�( دانشجويي كه مي خواهد دوره هاي عالي ارشد و دكتري را در رشته حقوق بگذراند 
ناگزير از مراجعه به فقه اس��ت و به لحاظ وضعيت حقوق در كش��ور ما ناچار اس��ت قدرت 
مراجعه به فقه داشته باشد، چرا كه حقوق ايران ريشه در فقه دارد و مراجعه به فقه بدون 
دانستن ادبيات عرب امكان پذير نيست. بنابراين دانش ادبيات عرب براي دانشجوي حقوق 
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ضروري است. چنانكه زبان انگليسي يا يك زبان بيگانه هم از لوازم مطالعه تطبيقي است 
كه در دوره هاي يادشده مدنظر مي باشد.

و( در جهت كارآمد س��اختن نظام آموزش��ي پيشنهاد مي گردد واحدهاي بيشتري به 
كار آموزي در شعبات دادگاه ها و حتي دفترخانه هاي ثبت اسناد و ادارات ثبت اختصاص 
يابد تا دانش��جو عالوه بر دانش به هنر حقوق نيز تسلط يابد. ارتباط دانشكده هاي حقوق 
با دادگس��تري بيش��تر و حتي برخي از جلسات دادگاه ها در دانشكده حقوق برگزار شود. 
مي توان س��الن خاصي را در دانش��كده به اين امر اختصاص داد و دانش��جويان را ملزم به 
ش��ركت در جلسات يادشده ساخت و يا برعكس جايگاه هاي ويژه اي براي دانشجويان در 

دادگاه ها در نظر گرفت.

4. ارزيابي وضعيت موجود در دانشكده هاي حقوق
در ارتباط با آسيب شناس��ي دانش��كده هاي حقوق در زمان حاضر، به چند نكته زير اشاره 

مي كنيم:
الف( متأسفانه دانشكده هاي حقوق فقط به آموزش قوانين بسنده مي كنند و از بررسي 
آثار وتبعات قوانين غفلت مي ورزند. وقتي يك قانون تصويب مي شود چه بسا بر روي اقتصاد، 

سياست، اخالق و روان جامعه آثار مثبت و يا منفي مي گذارد.
مثاًل گسترش اختيارات زنان در طالق از طريق گرفتن وكالت در ضمن عقد نكاح آيا 
موجب افزايش نرخ طالق در جامعه شده يا آن را محدود ساخته است. افزايش ماليات ها 
به چه ميزان در ايجاد جو نارضايتي عمومي تأثير داش��ته، محدوديت هاي كارفرمايان در 
رابطه كار چه تأثيري بر اقتصاد و س��رمايه گذاري در كش��ور داشته است و سؤاالت فراوان 
از اين دس��ت كه مناس��ب ترين محل براي طرح اين پرس��ش ها و يافتن پاس��خ هاي آنها 

دانشكده هاي حقوق است.
ب( دانش��كده هاي حقوق به غير از تعليم، وظيفه تربيت دانش��جويان را نيز بر عهده 
دارند. طرح »استاد راهنما« كه مطابق آن تعدادي از دانشجويان تحت تربيت يك استاد 
قرار گيرند و براي اس��تاد نيز واحد درس��ي محسوب شود هم اكنون عملي نگشته چنانكه 
درس اخالق قضاوت يا اخالق وكالت نيز مي تواند در دستور كار قرار گيرد. استاد مي تواند 
در نمره نهايي ترم به غير از نمره آموزش��ي بخش��ي از نمره را به اخالق و تربيت دانشجو 

اختصاص دهد.
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ج( اكنون جاي درس »مباني انديشه حقوقي در اسالم« با عناوين ذيل در دانشكده هاي 
حقوق خالي اس��ت: جامعيت دين، خدامحوري به جاي اومانيس��م و انس��ان محوري، نفي 
ليبراليسم و آزادي بي قيد و شرط، توحيد در حاكميت و توحيد در قانون گذاري و مباحثي 
از اين دس��ت كه مي تواند به ايجاد و تقويت تفكر و باورهاي ديني در دانش��جو و تربيت 

حقوقدان اسالمي بينجامد.
د( دانشكده هاي حقوق مي توانند به غير از اهتمام به آموزش رايج، از طريق تأسيس 
موزه هاي حقوقي، اطالعات عملي مربوط به اين رشته را به دانشجويان منتقل سازند. موزه 
تاريخ حقوق كه از طريق پوستر، عكس و آثار تاريخي، پيشينه حقوق در كشورمان و در 
دنياي گذش��ته را به دانشجويان انتقال مي دهد و هم موزه حقوق اسالمي كه نمونه هايي 
از وقف نامه ها، اس��ناد و مكتوب در گذش��ته، شيوه هاي اجراي مجازات در قرون مختلف و 
شگردهاي عجيب و غريب مجرمان در پنهان سازي جرم را در گذشته و حال نشان دهد، 

مي تواند نمونه هايي از گسترش فعاليت دانشكده هاي حقوق باشد.
ه�( دانشكده هاي حقوق مي توانند با تأسيس كلينيك هاي حقوقي ضمن ارائه خدمات 
حقوقي به مردم، با به كارگيري تحصيلكردگان خويش زير نظر اس��اتيد مجرب به تربيت 
علمي و حقوقي آنها بپردازند. اين رويه در برخي دانشگاه هاي كشور اجراشده ولي مي تواند 

به عنوان برنامه همگاني دانشكده هاي حقوق قرار گيرد.  

نتيجه گيري
از آنچه در نوشته حاضر گذشت موارد ذيل را نتيجه مي گيريم:

1. دانش حقوق در ايران به منظور همگامي با تحوالت مورد انتظار از انقالب اسالمي 
نيازمند تحول در دكترين حقوقي كش��ور و تفكر حقوقدانان اين س��رزمين مي باشد. 
چنانكه دانش فقه نيز براي پاسخگويي به نياز جامعه كنوني احتياج به تحول دارد.

2. منابع حقوقي بايد همگام با دگرگوني در ش��يوه هاي زندگي، تفس��ير آراء فقهي و 
تجربه حقوقي ساير كشورها، تغيير يابد.

3. نظام آموزشي در رشته حقوق حالت ايستايي به خود گرفته و حداقل در برخي از 
بخش ها، متناسب با نياز بازار كار نيست.

4. وحدت رويه در شيوه ارزشيابي آموزشي وجود ندارد.
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پيشنهادها
موارد زير مي توانند در رفع آسيب هاي موجود مؤثر باشد:

1. اصل چهارم قانون اساس��ي جمهوري اس��المي مورد بازكاوي قرار گيرد و دكترين 
حقوقي كش��ور بر اس��اس آن تحول يابد و منابع مطالعاتي حقوق ايران بر اساس دكترين 

يادشده تدوين گردد.
2. واحدهاي درسي رشته حقوق و سرفصل هاي مربوط، بر اساس نيازهاي روز تنظيم 

گردد.
3. ش��يوه اي واحد و هماهنگ براي ارزش��يابي و آزمون در همه دانشكده هاي حقوقي 

متناسب با مقتضيات عنوان درسي پيش بيني و اعمال گردد.
4. ارزيابي قوانين در دستور كار دانشكده هاي حقوق قرار گيرد.

5. موزه ه��اي حقوقي و كلينيك هاي مش��اوره حقوقي در كنار دانش��كده هاي حقوق 
تأسيس شود.
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