
 

 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش
  15ـ  1 ، صص1389پاييز و زمستان ، دوم، شمارة دهمسال 

هاي حقوق با توجه به بررسي تطبيقي آموزش  شناسي رشته آسيب
  هاي حقوق در ايران و فرانسه رشته

  *منوچهر توسلي نائيني 

  چكيده
حداث مدارس حقوق ايران در زمان قاجاريه به سبك مـدارس فرانسـه و بلژيـك    ا

سبب شد كه حقوق ايران عالوه بر گرايش به سمت حقـوق اسـالمي، بـه سـمت     
سابقة آموزش حقوق در ايـران  . ژرمني گرايش پيدا كند ـ  هاي حقوقي رومي سنت

از حقـوق   دهد كه در حال حاضر حقوق كشورمان در بسياري از مسـائل  نشان مي
بنابراين نيـاز  . كشورهاي پيشرفته فاصله گرفته و پويايي خود را از دست داده است

هاي حقوق در مراكز دانشـگاهي در تمـامي ابعـاد از جملـه      شناسي رشته به آسيب
هـاي   يكـي از راه . شـود  ريزي درسي احساس مي هاي آموزش و برنامه منابع، روش
هاي حقوق بين ايران و كشورهاي  رشته شناسي، بررسي تطبيقي آموزش اين آسيب
در اين مقاله اين تطبيق با مقايسة سابقه و شيوة آموزش حقـوق در دو  . ديگر است

  .گيرد كشور ايران و فرانسه صورت مي
 .شناسي، بررسي تطبيقي، ايران، فرانسه هاي حقوق، آسيب رشته :ها كليدواژه

 
 مقدمه

ياري از مباحث ايـن رشـته، مبتنـي بـر شـريعت      حقوق ايران در فقه اسالم ريشه دارد و بس
اولـين  . شـد  هاي علميه تدريس مي به همين دليل، بعضي مباحث اين رشته، در حوزه. است

سبك امروزي را تحصيلكردگان ايراني در فرانسه و بلژيك در اواخر  مدارس حقوقي ايران به
كشورهاي مزبور باعث شد  تأثير اين مدارس و استفاده از حقوق. دورة قاجاريه ايجاد كردند
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هـاي حقـوق    سمت حقوق اسالمي، به سمت بعضي سـنت  حقوق ايران عالوه بر گرايش به
سابقة آموزش حقوق در ايران . بودن قوانين نيز گرايش پيدا كند ژرمني ازجمله مدون ـ  رومي

دهد كه در حال حاضر حقوق كشورمان در بسـياري از مسـائل حقـوقي و شـيوة      نشان مي
و كار عملي، از حقوق كشورهاي پيشرفته فاصله گرفته و پويايي خـود را ازدسـت   تدريس 
هاي حقوق در مراكز دانشـگاهي در تمـامي    شناسي رشته اين وضعيت، به آسيب. داده است

دركنـار بررسـي   . ريزي درسـي نيـاز دارد   هاي آموزش و برنامه ابعاد آن ازجمله منابع، روش
ها و جايگاه فقـه در حقـوق ايـران، بررسـي      ي كيفي رشتهنقش نهادهاي تأثيرگذار در ارتقا

تواند ما را در يافتن راهكارهـاي   هاي حقوق در كشورهاي مختلف مي تطبيقي آموزش رشته
هدف از تحقيق حاضر اين است كه با مقايسة سابقه و . ها ياري دهد ارتقاي كيفي اين رشته

هاي رشتة حقوق در كشورمان پيدا  شيوة آموزش حقوق در دو كشور ايران و فرانسه، آسيب
  .و در رفع آن اقدام شود

  
  سابقة آموزش حقوق در ايران) الف

براي آگاهي از سابقة رشتة حقـوق در ايـران، شـناخت تاريخچـة ايـن رشـته و چگـونگي        
  .رسد نظر مي آموزش آن درحال حاضر الزامي به

  
  تاريخچة رشتة حقوق در ايران. 1

سبك امروزي وجود نداشت؛ ليكن در  مسائل حقوقي، مراكزي به هاي دور، در زمينة در گذشته
هاي علميه، موضوع تدريس و آموزش علوم فقهي كه  سبك خاص حوزه مدارس طلبگي و به

با توجه به نيازهاي . گرفت، وجود داشت بسياري از مباحث حقوقي و مرتبط با فقه را دربر مي
. شود جتماعي از زمان قاجاريه مطرح ميزمان، موضوع تشكيل مدارس جديد در حوزة علوم ا

خان مشيرالدوله نائيني  السلطان، پسران ميرزا نصراهللا اصغرخان امين در زمان صدارت ميرزا علي
هاي حسن و حسين پيرنيا كه دورة حقـوق   به نام) شاه  وزير خارجة ايران در زمان مظفرالدين(

اخـل كشـور فراخوانـده شـدند و نامبردگـان      اتمام رسانده بودند، به د دارالفنون را در مسكو به
ــي را در    ــوم سياسـ ــالي علـ ــة عـ ــد   1277مدرسـ ــيس كردنـ ــران تأسـ ــي در تهـ   .شمسـ

 http: //www.hookup.com)(  محمدعلي فروغي)سـال   در زمان رياسـت خـود در  ) ذكاءالملك
ـ موجبات رونق مدرسه را  ـ كه همزمان رياست ديوان كشور را به عهده داشت شمسي 1285
علـم ثـروت    هاي كلي حقوق، مانند حقـوق اساسـي و   چندين كتاب در زمينه نموده و فراهم
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همزمـان بـا توسـعة آمـوزش مسـائل كلـي       . ، تأليف و آنها را در مدرسه تدريس كرد)اقتصاد(
حقوق سياسي و نيز درگيري هر چه بيشتر دولتمردان با مسائل حقوقي جديد، نياز به تأسـيس  

 1332در سال . شود ق بيشتر از هر زمان ديگري احساس ميمدرسة مستقل آموزش عالي حقو
رسد؛ اما شـروع جنـگ جهـاني اول     تصويب مي هجري، اصل تأسيس مدرسة عالي حقوق به

هجـري شمسـي،   1298در آبان . شود كه در تأسيس اين مدرسه، پنج سال وقفه بيفتد باعث مي
هـاي حقـوق    ان در رشـته نخسـتين اسـتاد  . شـود  اولين مدرسة عالي حقوق رسماً تشكيل مـي 

الملل عمومي، حقوق طبيعي، حقوق جنايي و اقتصاد، از فرانسه استخدام و به ايـران اعـزام    بين
عهـدة مسـيو پرنـي بـود و معاونـت آن را       رياست اوليـة مدرسـة عـالي حقـوق بـه     . شوند مي

ن شمسي، دركنار استادان فرانسوي، مدرسـا 1300درسال. عهده داشت ميرزاجوادخان عامري به
، )حقوق اساسـي ) (ذكاءالملك(خان فروغي  محمدعلي: شوند، از جمله كارمي ايراني نيزمشغول

  ).فقه و اصول) (س عالي شعبة تميزرئي(نصراهللا تقوي سادات اخوي  سيد حاج
در اين مدرسه، دو دورة . شد هاي فارسي و فرانسه ارائه مي دروس مدرسة حقوق به زبان

) ليسانسيه(و دورة دوم، تصديق (Baccalaureate)  تصديق اول، دورة: تحصيلي وجود داشت
تركيـب اوليـة   ) http: //www .Iranbar .org ( .شد و مدت آن جمعاً سه سـال بـود   ناميده مي

دهد كه حقوق مورد تدريس در اين مدرسه، بسيار تحت تـأثير   استادان اين مدرسه نشان مي
ه و عهد مشروطه بـراي اولـين بـار بـراي     ايرانياني بوده است كه در دوران حكومت قاجاري

تحصيل علم به فرانسه و بلژيك رفتند؛ لذا در بعضي مـوارد، واژگـان ايـن علـم از حقـوق      
  .زبانان اقتباس شده است فرانسه و فرانسوي

شمسي، طـرح ادغـام دومدرسـةعالي سياسـي و حقـوق در يكـديگر، بـه        1306درسال 
بـه   1306/ 15/6نامة آن نيزدرتـاريخ  تصويب شوراي عالي معـارف كشـور رسـيد و اساسـ    

، مدرسة عالي حقوق و 1306/ 2/7تصويب شوراي مذكور رسيد و سرانجام در تاريخ شنبه 
در مدرسة عالي حقوق و علـوم  . علوم سياسي با سخنراني محمد تدين رسماً گشايش يافت

 سياسي، دو شعبة علوم قضايي و علوم اداري وجـود داشـت؛ و بـراي حضـور در مدرسـه،     
دارنـدگان  . داشتن تصديق كامل رشتة ادبي و يا تصديق كامل مدرسة دارالمعلمين الزم بـود 
از طرفـي،  . تصديق دورة متوسطة علمي نيز تحت شرايطي حق ورود به مدرسـه را داشـتند  
اكبـر داور،   چون تعداد فارغ التحصيالن براي پوشش نيازهاي عدليه كافي نبود، مرحوم علي

نامـة سـيكل    شرط ورود، داشتن تصـديق . زشي در عدليه را برقرار كردهاي آمو موقتاً كالس
دروس آن تقريبـاً همـان دروس   . شدن در امتحانات ورودي بوده است اول متوسطه و قبول
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مدرسة عالي حقوق بود و تمامي مدرسان آن از قضـات عدليـه بودنـد؛ و بـراي داوطلبـان      
البتـه  . مـوزش از راه دور بـوده اسـت   شد، كه نوعي آ ها، جزوات درسي ارسال مي شهرستان

التحصيالن بـا رتبـة يـك قضـايي،      فارغ. سال آخر، حضور در امتحانات ضروري بوده است
  .شدند خدمت مشغول مي به

شمسي، با پيوست مدرسة عالي تجارت به مدرسة عالي حقوق و علوم  1312 در اسفند
اكبرخـان   عهدة ميرزاعلي به رياست دانشكده. يابد سياسي، دانشكدة حقوق رسماً گشايش مي

، همزمان با تصويب 1313در سال . دهخدا بود و معاونت آن را دكتر شايگان برعهده داشت
شود؛ سپس در  قانون دانشگاه تهران، دانشكدة حقوق يكي از شعب دانشگاه تهران تعيين مي

دانشـكدة   نگاري در دانشگاه و انتقال بخش منقـول بـه   ، با گشايش بنگاه روزنامه1318سال 
صـورت امـروزي در محـل     تهران، تقريباً به حقوق، دانشكدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه

، رياست دانشكده به آقاي سيد مصـطفي عـدل واگـذار    1320در سال . شود فعلي تثبيت مي
شمسـي،   1320تـا سـال  . شد؛ و در سال بعد، مقدمة نخستين دورةدكتراي حقوق فراهم شد

سياسي دانشگاه تهران، تنهـا دانشـكدة حقـوق درايـران محسـوب        دانشكدة حقوق و علوم
توسط پروفسـورعلي  )شهيدبهشتي فعلي(، با تشكيل دانشگاه ملي ايران 1325 درسال. شد مي
عنوان دومين دانشكدة حقوق تأسيس  االسالم، دانشكدة حقوق دانشگاه ملي ايران نيز به شيخ
و  50هاي دهة  در سال. اندازي شد يز راهليسانس حقوق جزا ن ، دورة فوق1326در سال . شد
. ، مجتمع آموزش عالي قضايي قم و دانشكدة حقـوق دانشـگاه شـيراز گشـايش يافـت      60

ـ كـه مقـرر بـود صـرفاً بـراي تربيـت اسـتادان         همچنين، با تأسيس دانشگاه تربيت مدرس
يسـانس  ل دانشكدة حقوق دانشگاه تربيت مدرس در مقاطع دكتـرا و فـوق   ـ  دانشگاهي باشد

قبل از انقالب نيز طرح تشكيل دانشكدة ويژة علـوم قضـايي در قـوة قضـائيه     . تأسيس شد
به ايجـاد دانشـكدة علـوم قضـايي و خـدمات       1361؛ ولي در عمل از سال تصويب رسيد به

دانشجويان اين دانشكده از بدو ورود، به . اداري و تربيت دانشجو در رشتة حقوق اقدام شد
آيند و بعد از پايان تحصيل، به خـدمت در قـوة قضـائيه متعهـد      در مي استخدام قوة قضائيه

عالوه، در بعضي از مراكز دولتي، نظير دانشكدة افسري و نيـز   به) 1377،مباركيان. (شوند مي
درحـال  . هاي تخصصي آموزش حقوق وجود داشته است در مراكزي مثل دادگستري، دوره

هـاي قـم، شـيراز، اصـفهان،      زبور، در دانشـگاه هاي م حاضر، رشتة حقوق عالوه بر دانشگاه
هاي پيام نور در سطح كشـور   كاشان، شهركرد، تبريز، مازندران، مشهد و بسياري از دانشگاه

و » آمـوزش از راه دور «صـورت   نـور بـه   شيوة آموزشـي در دانشـگاه پيـام   . شود تدريس مي
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اين شيوة آموزشي، از در . شود هاي آموزشي آن به صورتي خاص تنظيم و تدوين مي برنامه
هـاي آموزشـي و    ابزار آموزشي نظير متـون درسـي خودآمـوز، نوارهـاي ويـديويي، كتـاب      

هـاي رفـع اشـكال حضـوري      اي و تشكيل كـالس  هاي آموزشي مكاتبه آزمايشگاهي، روش
، با تأسيس دانشگاه آزاد اسالمي، گروه آموزشي حقـوق و  1361از سال . شود گيري مي بهره

انـدازي   ، ايـن دانشـگاه بـا راه   1371يسانس حقوق تشكيل شد و از سـال  مقاطع تحصيلي ل
دانشكدة حقوق و علوم سياسي در مقاطع مختلف ليسانس، فوق ليسانس و دكتري، رسماً به 

  .تربيت دانشجوي حقوق مشغول است
  

  آموزش رشتة حقوق در ايران . 2
واحـد ارائـه    138تـا   136درحال حاضر، دروس دورة كارشناسي رشتة حقوق در ايران در 

واحـد   94واحـد اختيـاري، و   6واحد دروس پايـه،   15واحد دروس عمومي،  21: شود مي
آموختگـان،   انجامـد و بـه دانـش    طول مـي  سال به 4تحصيل در اين دوره معموالً . تخصصي

  .شود مدرك كارشناسي اعطاء مي
روس عمومي، دستة د 4هاي تحصيلي در دورة كارشناسي ازلحاظ محتوا به  دروس رشته

منظـور توسـعة    است كـه دروس عمـومي بـه    گفتني. شود پايه، اصلي و تخصصي تقسيم مي
زمينـة   منظور تقويت بنية علمي و ايجـاد پـيش   اطالعات و معلومات عمومي، دروس پايه به

عنـوان اسـاس و مبنـاي دروس     مناسب براي دروس اصلي و تخصصي، دروس اصـلي بـه  
تقاي كارآيي علمـي و عملـي دانشـجويان ارائـه     تخصصي، و دروس تخصصي درجهت ار

صورت اختياري ارائه  دروس دانشگاهي عمدتاً الزامي است و تعدادي دروس نيز به. شود مي
دروس مستقل، دروسي هستند كه انتخاب . شود كه شامل دروس مستقل و پيوسته است مي

نحوة آموزش، دروس ازلحاظ . نياز است آنها منوط به گذراندن درس يا دروس قبلي يا پيش
اي از  نظـري، حـاوي مجموعـه    دروس. شـود  دانشگاهي به دروس نظري و عملي تقسيم مي

وگـو بـه دانشـجويان     صورت خطابه، كنفرانس، سمينار و بحث و گفت ها است كه به دانش
هايي است كـه انتقـال آن بـه دانشـجويان      مهارت شود و دروس عملي نيز مجموعه ارائه مي

دروس عملي ). http://www.iranculture.org( گيرد ي يا ميداني صورت ميصورت كار عمل به
و كارآموزي قضـايي  ) از دروس اصلي تخصصي( 2و 1در رشتة حقوق، شامل كار تحقيقي

تعداد كم دروس عملي در رشتة حقوق بيانگر توجه بيش از حد . است) از دروس اختياري(
نظـر   طـوركلي، بـه   بـه . نة دروس عملي استبه  مباحث تئوريك و يا كمبود امكانات در زمي
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رو هستند  هاي حقوق درمورد منابع درسي، با كمبود كتب آموزشي جديد روبه رسد گروه مي
هـا و نيازهـاي جديـد و بـا حجـم و تنـوع        و مواد درسي و منابع اين رشـته، بـا پيچيـدگي   

ها يا وجـود   گاههاي حقوق در دانش افزون بر اين، نشريه. موضوعات اجتماعي تناسبي ندارد
هـاي   هـاي كشـور، كتابخانـه    در بسياري از دانشـگاه . شود ندارد و يا بسيار نامنظم منتشر مي

تخصصي رشتة حقوق وجود ندارد تا دانشجويان بتوانند بـه مطالعـات حقـوقي بپردازنـد و     
  . رو هستند هاي كوچك با فقر منابع حقوقي روبه دانشجويان به ويژه در دانشگاه

توان بـه تـدريس    ها در رشتة حقوق، مي ظايف اعضاي هيئت علمي دانشگاهترين و مهم
دروس حقــوقي، پاســخگويي بــه ســؤاالت درســي، ارائــة كــار تحقيقــي و پيگيــري كــار  

هاي تحصيلي در  نامه تحصيلي دانشجويان، رسيدگي به پايان ، مشاوره و راهنمايي2و1تحقيقي
هـاي پژوهشـي و    ها، اجراي طرح اهارشد، حضور در جلسات رسمي دانشگ دورة كارشناسي

رود كـه   از اسـتادان ايـن رشـته  انتظـار مـي     . تحقيقاتي و انجام وظايف اجرايي اشاره كـرد 
ها و منابع جديد درسي اسـتفاده كننـد؛ لـيكن در عمـل،      روز باشد و از جزوه اطالعاتشان به

درس هـاي   تـدريس حقـوق در كـالس   . مكانيسمي براي رسيدن به اين هدف وجود ندارد
آموختگان اين  از دانش. هاي حقوقي است وتحليل قوانين و مبتني بر تئوري صورت تجزيه به

رود جسور باشند و قدرت استدالل، خالقيت ذهني و فن بيان خوب داشـته   رشته انتظار مي
  هـا در دانشـجويان نقـش    تواننـد در تقويـت ايـن ويژگـي     استادان رشتة حقوق مـي . باشند
  .اي داشته باشند عمده

دانشجوي حقوق بايد به زبان و ادبيات فارسي مسلط باشد تا بتواند كساني را كه خطاب 
در . كند و يا دادگاهي را كه مأمور رسيدگي به دعوا است، با زبان روان و بليغ قـانع كنـد   مي

دورة كارشناسي، تنها درس در اين مورد فارسي عمومي است كه چنين انتظاري را بـرآورده  
هاي حقوق، از درس اختياري آيين نگارش حقوقي بـراي رفـع    ر بعضي گروهسازد و د نمي

واصـول در اسـالم،    دانشجويان حقوق بايد با مفاهيم اساسي فقه. شود اين نقيصه استفاده مي
شناسي و علوم فلسـفي   شناسي، روان آشنا شوند و از جامعه...  امور مالي و پزشكي قانوني و
نياز دانشجويان، در دروس پايه مانند مالية عمومي و مبـاني   اين. تاحدي آگاهي داشته باشند

شناسي و در دروس تخصصي مانند متون و اصول و قواعد فقه و در دروس اختياري  جامعه
  .بيني شده است مانند فلسفة حقوق پيش

ارشـد پيوسـته    واحد و كارشناسي 32تا  28ارشد ناپيوسته بر  تعداد واحدهاي كارشناسي
سال و  6ارشد پيوسته   تحصيل در دورة كارشناسي. شود واحد درسي بالغ مي 182تا  172بر 
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آموختگان آن، مدرك  انجامد و به دانش طول مي سال به 2در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته 
  .شود ارشد اعطا مي كارشناسي

واحـد درسـي، مشـتمل بـر واحـدهاي       52تـا   42تعداد واحدهاي دورة دكتري نيز بـر  
انجامـد و بـه    طول مـي  سال به 5/4آموزش دورة دكتري . شود پژوهشي، بالغ ميآموزشي و 

  .شود اعطا مي )Ph.D(آموختگان آن، مدرك دكتري  دانش
منظـور   ها و مؤسسات آموزش عالي دولتـي و بـه   دليل انبوه متقاضيان ورود به دانشگاه به

امكانـات آمـوزش   ترين افراد و نيـز تخصـيص    برقراري عدالت اجتماعي و گزينش شايسته
ارشـد   عالي به افراد مستعد، گزينش دانشجو در مقـاطع آموزشـي كارشناسـي و كارشناسـي    

  .گيرد صورت متمركز صورت مي به
  
  سابقة آموزش حقوق در فرانسه  )ب

بـراي  . اي ديرينـه دارد  فرانسه از معدود كشورهاي دنيا است كه رشتة حقـوق در آن سـابقه  
قـوق در ايـن كشـور، آگـاهي از تاريخچـة ايـن رشـته و        اطالع از سابقة آموزش رشـتة ح 

  . رسد نظر مي چگونگي آموزش آن در وضعيت فعلي الزامي به
  

  تاريخچة رشتة حقوق در فرانسه. 1
در ايـن  . ژرمني در آنها برقرار شده اسـت  ـ  فرانسه جزو كشورهايي است كه حقوق رومي

عنوان حقـوق موضـوعه    قوق رم بهبودن قوانين، ح كشور، ابتدا در دورة شخصي و فئودالي
عنـوان حقـوق عرفـي در شـمال فرانسـه و حقـوق        در جنوب فرانسه و حقوق ژرمـن بـه  

هـاي   در حقـوق رم، جنبـه  . شـد  هاي كليسايي اجرا مي كليسايي در كل كشور و در دادگاه
شـد و   هاي معمولي و شـيوة محاكمـات ارائـه مـي     حل فني حقوق و در حقوق ژرمن، راه

ــايي  ــوق كليس ــت    حق ــادي داش ــأثير زي ــي ت ــات جزاي ــانواده و محاكم ــوق خ  .، در حق
هـا بـراي وحـدت و تجديـدحيات حقـوق در       از قرن سـيزدهم، دانشـگاه   )1373،عرفاني(

هـاي فرانسـه،    فرامين پادشاه و روية قضايي پارلمان. فرانسه، اقدامات خود را شروع كردند
پاريس و در قرن دوازدهم بنيـان   اولين دانشگاه اروپايي در. كرد كمك زيادي به اين روند 

بـار، يـك    ، بـراي اولـين  1679در سـال  . هاي آن، حقوق بـود  گذاشته شد كه يكي از رشته
كرسي حقوق فرانسه در دانشگاه سوربن پاريس تأسيس شد؛ ليكن آغاز تـدريس حقـوق   
 .ملي در فرانسه، هماننـد بسـياري از كشـورهاي اروپـايي، در قـرن هجـدهم بـوده اسـت        
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، اولـين قـانون اساسـي فرانسـه     1789پس از انقالب كبير فرانسـه در سـال    )1380،داويد(
، براساس قانون اساسي ديگري، ناپلئون امپراتور فرانسـه شـد   1802در سال . تصويب شد
به ويژه كد يا قـانون   ـ دانان دستور وي و از جانب حقوق شده به قوانين  تدوين كه مجموعه

، قـانون تحقيقـات   1807قانون آيين دادرسـي مـدني در   ،)1380،كاتوزيان( 1804مدني در 
ـ  تأثير زيادي بـر تحـول    1810و قانون جزا در  1809، قانون تجارت در 1808جنايي در 

حقوق فرانسه و حركت به دورة حقوق مبتني بر قانون داشت و حقـوق واحـدي بـر كـل     
درآمد و قـانون،   صورت يك سنت گرايي به در اين مرحله، قانون. كشور فرانسه حاكم شد

منبع اول حقوق در اين كشور شناخته شد؛ و بدين ترتيب، آموزش رشتة حقوق در تمامي 
عنوان منبع اصـلي حقـوق ادامـه     هاي حقوق با تأكيد بر اهميت قانون به ها و گروه دانشكده

هـاي دولتـي در    با افزايش تعداد دانشـگاه . در حال حاضر نيز همين روند ادامه دارد. يافت
انسه كه در بيش از پانصد محل در سراسر كشور پراكنده اسـت و حـدود هـزار واحـد     فر

شود، رشتة حقوق نيز ازلحاظ كمي و كيفي توسعة زيادي  آموزشي و پژوهشي را شامل مي
هاي متعـدد حقـوق در فرانسـه، بـه كـاهش       اين توسعة كمي و ايجاد دانشكده. يافته است

  .مختلف كشور منجر نشده استكيفيت آموزش و پژوهش حقوق در مناطق 
  

  آموزش رشتة حقوق در فرانسه . 2
آموزش رشتة حقوق در فرانسه، مبتني بر تجزيه و تحليل انتقادي و تأمل بر مسائل حقـوقي  

سـمت تفكـر در    آورد، بـه  دسـت مـي   در اين سيستم، دانشجو براساس شناختي كه به. است
درطول زمان، سؤاالت روش يا شكل قاعدة حقوقي تعديل . شود مسائل حقوقي هدايت مي

شناخت قاعده، ضروري است؛ اما نكتة مهـم، توانـايي   . يابد شود و يا تغيير مي جا مي يا جابه
در تفسير، تجزيه و تحليل و انتقاد از آن است كه امكان درك كاربرد قاعدة جديد و اهداف 

  قضـات،  (قـوق، عـالوه بـر مشـاغل قضـايي      روش اخيـر در رشـتة ح  . دهد آن را نشان مي
، درمورد مشـاغل اداري يـا مسـتخدمين عـالي مشـاغل خصوصـي، مؤسسـات        ...) وكالت،

طور خالصه تمامي مشاغلي كه در آن حل مسائل  مفهوم عام و به عمومي، مشاغل تجاري به
وزة قضايي، اداري و منابع انساني وجود دارد نيز مفيد واقع شـده اسـت؛ اعـم از اينكـه حـ     

  .المللي باشد موضوع رشتة حقوقي در حقوق داخلي يا اروپايي يا بين
است؛ كه با داشـتن آن،    Baccalaureateمدرك پايان آموزش متوسطة فرانسوي، مدرك
دهنـدة اولـين    اين مدرك نشان. پذير است امكان ورود به مراكز عالي در رشتة حقوق امكان
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. يابد شود و اعتبار مي براساس آن آغاز ميسطح آموزشي است كه تحصيالت آموزش عالي 
پلم پايان تحصيالت متوسطة ايران ـ يعني دي دانشگاهي اين مدرك، معادل مدرك ديپلم پيش

شـود؛ لـيكن    هـا ارائـه مـي    هايي است كه تنها در دانشـگاه  رشتة حقوق، جزو رشته. ـ است
ر چهارچوب مدارس عالي ها يا د توان در دانشگاه هاي مهندسي، مديريت و هنر را مي رشته

يا موسسات آموزشي دولتي يا خصوصـي بـا شـرايط و چگـونگي پـذيرش، طـول دوره و       
  .هاي آموزشي و اهداف متفاوت ادامه داد روش

اي بـودن   ها ازجمله حقوق وجود دارد؛ و چندرشـته  هاي فرانسه، تمامي رشته در دانشگاه
. كنـد  مي و فناوري را تضمين مـي آنها، آموزش و پژوهش دانشگاهي متناسب با تحوالت عل

هاي بسيار تخصصـي   جويند و مدارك و دوره هاي تحصيلي، از اين تطابق بهره مي همة رشته
بسـياري از اسـتادان   . كننـد  ارائه مي) آموزش نظري و كاربردهاي عملي(را با هدفي مضاعف 

ـ      روز  هرشتة حقوق و حقوقدانان، دانش خود را با تحـول وضـعيت اجتمـاعي و اقتصـادي ب
مـواد درسـي و منـابع ايـن رشـته نيـز       . سـازند  كنند و خود را با نيازهاي جديد منطبق مي مي

هـا و   در همين راستا، رشته. يابد متناسب با حجم نيازها و تنوع موضوعات اجتماعي تغيير مي
  .شود هاي جديد ارائه مي هاي جديد حقوق نيز با واحدهاي درسي و سرفصل گرايش

هاي آموزشي دانشگاهي در سه سيكل پياپي سامان گرفته است؛ كه درپايان  در فرانسه، دوره
و ) پـنج سـال  ( Master، مستر )سه سال(ليسانس : شود آنها، مدارك ملي در سه درجه اعطاء مي

هـاي   بنـدي  سالة ليسانس، دانشجويان مفاهيم اصلي و تقسـيم  در دورة سه). هشت سال(دكتري 
كـالس درس و  : هـا بـه دو صـورت اسـت     حقوق دردانشـگاه  آموزش. گيرند حقوقي را ياد مي

هـاي   هاي مهـم آمـوزش ازطريـق پـژوهش     يكي از بخش. كارهاي تحقيقاتي يا كارهاي عملي
نفـر   1000تا 100تئاترهاي با ظرفيت  هاي درس در آمفي كالس. عهدة دانشجو است شخصي به

در ايـن  . اني يادداشـت بـردارد  شود كه دانشجو بايد از سخنر شكل سخنراني استاد برگزار مي به
هاي بزرگ با تعـداد زيـاد    رغم آنكه دانشجويان، بسياري از دروس خود را در سالن دوران، علي

دانشجو و زير نظـر اسـتادان،    30كنند، اين دانشجويان با تعداد كمتر با حدود  دانشجو سپري مي
درطـي ايـن   . دهنـد  مـي  انجـام هـاي درسـي    كارهاي تحقيقي يا عملي متعددي در درون گروه

 travaux diriges – Ceux – cipermettent aux ( »كارهاي عملـي يـا كارهـاي تحقيقـاتي    «

etudinats d acqerir les mecanismes du  raisonnement juridique( ،هاي نظـري   درس
شـده در   كسب هاي نظري  و آگاهي شود و موجب تعميق شناخت  عملي تجربه مي صورت به

هاي درس نظري، كارهاي عملي اجباري هستند  برخالف كالس. شود س ميهاي در كالس
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وظيفة اسـتاد درمـورد ايـن دروس،    . و يك استاديار يا دانشيار مسئوليت آنها را برعهده دارد
. صـورت عملـي و عمقـي كـار كنـد      تكرار دروس نظري نيست و بايـد موضـوعات را بـه   

ي درك بهتـر دروس نظـري و فهميـدن    درحقيقت، كارهاي عملي يا كارهاي تحقيقاتي، برا
هـاي كـار در    اين دروس براي فهم حقوق در عمـل و روش . منافع عمقي اين دروس است

هاي كارهاي عملـي يـا    تمرين. رود كار مي رشتة حقوق و براي تفهيم موضوعات حقوقي به
هـاي ايجادشـده در تصـميمات و     كارهاي تحقيقاتي متفـاوت اسـت و براسـاس موقعيـت    

يابد كه هـدف اوليـة حقـوق،     دانشجو با انجام اين كارها درمي. شود قضايي بنا مي هاي رويه
بـه همـين دليـل، بـراي موفقيـت در دورة      . ها است حل وفصل مسائل زندگي جاري انسان

حقوق و براي موفقيت در آيندة شغلي در اين رشته، انجام جدي كارهاي عملي يا كارهـاي  
كننـد و   سرعت تغييـر مـي   از مباحث نظري حقوق به تحقيقاتي ضروري است؛ زيرا بسياري

روز  شوند و با انجام  كارهاي عملي، دانشجو هميشه بـا اطالعـات واقعـي و بـه     قديمي مي
  )http: //www.Cpuniv.Com(.رو است روبه

در هر دانشگاه، يك كتابخانه وجود دارد كه بسياري از كتب حقوقي موجود در فرانسـه  
بـه صـورت    ؛ همچنـين، بسـياري از مجـالت حقـوقي    وجود استو ساير كشورها در آن م

وجود اين نشريات، در تحقيق دانشجويان بسيار مؤثر است و در . اشتراك در دسترس است
سـاير منـابع موردنيـاز دانشـجويان،     . روزكردن اطالعات حقوقي آنان، نقش اساسـي دارد  به

پي يا اصل مطلب درخواستي اي و يا درخواست ارسال ك كتابخانه ازطريق سيستم قرض بين
زبان انگليسي و  شدن استفاده از اينترنت، استفاده از منابع به با توجه به رايج. پذير است امكان

ها وجود دارد و مشكل كمبود احتمالي منابع درسي به زبان فرانسه نيز مرتفع شده  ساير زبان
هـاي   سـتفاده از روش بنابراين، مشكل كمبود كتب آموزشي وجـود نـدارد و امكـان ا   . است

  چنـين وضـعيتي، بـه ارتقـاي علـم حقـوق در       . متعدد تدريس براي اسـتادان فـراهم اسـت   
  .شود فرانسه منجر مي

ايـن دوره، شـامل   . پذير و قابل تمديد اسـت  ليسانس حقوق در يكسال امكان اخذ فوق
ادامة تحصيل تخصص موردنظر براي دريافت يك مدرك با نگارش يك رساله و دفـاع از  

آورد  دسـت مـي   راحتي به دانشجو منابع موردنياز خود را به. آن درمقابل هيئت داوران است
با توجه به تمركـز انتخـاب   . رو است و گاه با مشكل انتخاب منابع ازبين منابع موجود روبه

شـدة    هـاي دفـاع   نامـه  شـده، اسـتفاده از پايـان    موضوعات و آگاهي از موضوعات انتخـاب 
ها وجود نـدارد، بلكـه حتـي     نامه برداري از اين پايان و نگراني از كپيدانشجويي آزاد است 
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پـذير و   اخذ مدرك دكتـرا نيـز در سـه سـال امكـان     . امكان مطالعه در منزل نيز وجود دارد
اين دوره، آخرين سطح تحصيالت عالي با نگارش رسالة دكتـرا و پايـان   . تمديد است قابل

هـاي حقـوق در فرانسـه، غالبـاً خـوب       نشـكده سطح دا. اولين كار پژوهشي دانشجو است
ارشد و دكترا، گرايش تخصصـي براسـاس مراكـز تحقيقـي      هاي كارشناسي در دوره. است

ــكده ــخص مـــي       دانشـ ــاغل در آنهـــا مشـ ــوق و اســـتادان شـ   .شـــود هـــاي حقـ
)http://www.Edudroit.net(  ـه نيازهـا و      هـاي كارشناسـي   بنابراين، رشـتهارشـد بـا توج

كردن دانش حقـوق و ايجـاد    كاربردي چنين امري، به. شوند برگزار ميهاي موجود  ظرفيت
الملل، حقـوق محـيط زيسـت و     هاي جديد در اين رشته مانند حقوق تجارت بين گرايش

  . كند غيره كمك مي
كشـد و   سال تقسيم شده است، از ماه سپتامبر تا ماه مه طول مـي  سال تحصيلي كه به نيم

يـك دوره امتحـان تجديـدي نيـز در مـاه      . ريه و ژوئن اسـت هاي فو زمان امتحانات در ماه
التحصـيالن   با توجه به افزايش تعداد فـارغ . ها درنظر گرفته شده است سپتامبر براي دانشگاه

عـالي   سو ميزان تقاضاي افراد جهت ورود به مراكـز آمـوزش   مقطع آموزش متوسطه، از يك
لـوژي، برخـورداري از تخصـص و    دليـل پيشـرفت تكنو   افزايش يافته و از سوي ديگر، بـه 

از اين رو، نظام آموزش عـالي  . اي جهت اشتغال در بازار كار الزامي است هاي حرفه مهارت
سـازي و گـزينش    تخصصـي : ها، با دو مسئله مواجـه هسـتند   ويژه دانشگاه كشور فرانسه، به

ايـاني  دليل كاهش رشد اقتصادي طي دهـة پ  ها به تحصيلي؛ و اين درحالي است كه دانشگاه
  . اند كيفي دانشجويان عاجز بوده و قرن بيستم، از پاسخگويي به نيازهاي كمي

ترين معضالتي كـه درحـال حاضـر نظـام آموزشـي كشـور فرانسـه بـا آن          ازجمله مهم
  :توان به موارد زير اشاره كرد گريبان است، مي به دست
ارت شـغلي و  هزار جوان فرانسوي بدون دسـتيابي بـه مهـ    700ترك تحصيل ساالنة . 1

  ؛هاي الزم آموزش
دهي شـغلي بـه آن دسـته از جوانـان فرانسـوي كـه سـطح تحصـيالت و          عدم جاي. 2

  ؛است) سيكل اول آموزش متوسطه(كارآموزي آنان كمتر از ديپلم متوسطه 
  ؛سازي برابري فرصت گرايي و تمركز آموزش به جاي فراهم تأكيد بر نخبه. 3
هـا از يكسـو و نـابرابري     و انتقـال دانـش و مهـارت   هاي توليد  پذيري سيستم رقابت. 4

ــه   ــر بـ ــوي ديگـ ــادگيري از سـ ــدهاي يـ ــي  پيامـ ــايي آموزشـ ــداري و پويـ ــم پايـ   .رغـ
)http: //www.iranculture.org(  
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  شناسي رشتة حقوق در ايران آسيب )ج
شناسي رشتة حقوق در ايران، در مقايسه با سيسـتم آمـوزش حقـوق در     درخصوص آسيب

  :ه موارد زير اشاره كردتوان ب فرانسه، مي
دليل كمبود امكانات و مشكالت مالي قوة قضاييه و نيـز تعـداد زيـاد دانشـجويان،      به. 1

. گيـرد  فضاي مناسب و كافي براي كار عملي دراختيار دانشجويان رشتة حقـوق قـرار نمـي   
 هاي حقوق هسـتند و چنانچـه   منزلة آزمايشگاه دانشكده ها در يك سيستم حقوقي، به دادگاه

دانشجوي حقوق نتواند با كار دادگاه آشنا شود، مثل دانشجوي پزشكي خواهد بود كه سالن 
. تنهايي براي وي كاربردي نـدارد  تشريح يا بيمارستان را نديده است؛ و لذا دروس نظري به

بنابراين، بهتر است براي آشنايي دانشجويان با روند حقـوقي خـارج از دانشـگاه و ارتبـاط     
هـاي حقـوقي مراجـع     هـا، پرونـده   هاي حقوق دانشـگاه  اجع قضايي با گروههرچه بيشتر مر

هاي دانشگاهي بررسي شود و قضات نيز از اطالعات علمي استادان رشتة  قضايي در كالس
حـل   بايد استادان و دانشجويان رشتة حقوق به اين اعتقاد برسند كه راه. حقوق استفاده كنند

لـذا  . جو كرد، زيرا قـانون بـه تنهـايي كـافي نيسـت     و حقوقي را نبايد فقط در قانون جست
نظر  به. مجريان قانون، قضات و استادان حقوق بايد در نظام حقوقي نقش فعالي داشته باشند

بودن مطالب درسـي بـا    رسد يكي از مشكالت اساسي دانشجويان رشتة حقوق، متفاوت مي
حصيل خود با مسائل حقوقي هاي جامعه است و متأسفانه دانشجويان ما در دوران ت واقعيت

با توجه به اين موضوع، لزوم ارائة واحد كار عملي در دروس مختلف اين . شوند درگير نمي
ها است كه دورة كـارآموزي دانشـجويان در    كه مدت شود؛ درحالي رشته، بسيار احساس مي

  .صورت يك امر اختياري درآمده است شده يا به ها فراموش دادگاه
ها و مباحث حقوقي، مواد درسي و منابع اين رشته بايد  ه و تنوع گرايشلحاظ توسع به. 2

هاي دروس رشتة حقـوق كهنـه    سرفصل. ها و تنوعات سنخيت داشته باشد با اين پيچيدگي
هاي حقوق، تناسبي بـا وقـايع حقـوقي موجـود در      موضوعات مورد بحث در كالس. است

هاي پـيش   رشتة حقوق با همان دانش سالبسياري از استادان . ها ندارد جامعه و دادگستري
يابند؛ و اين درحالي است كه دنيا درحـال تحـول اسـت، حقـوق نيـز       در كالس حضور مي

گيرد و حقوقدان بايد دانش خود را با اين نيازهـا منطبـق    براساس نيازهاي جامعه شكل مي
روزكـردن   بـودن امكـان بـه    چندشـغله  دليـل  در عمل، بعضي استادان رشتة حقوق، به. سازد

هاي درس خود محيطي كامالً علمي  توانند در كالس علمي خود را ندارند و نمي هاي آموخته
  .هاي حقوقي در سطح عالي فراهم كنند براي رشد استعدادها و بحث
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بودن دروس با حجـم و تنـوع    ها، نامتناسب هاي رشتة حقوق در دانشگاه يكي از چالش
ارشد و دكتـرا   دهاي درسي در مقاطع كارشناسيبسياري از واح. موضوعات اجتماعي است

روز نشده است و بسياري از استادان و دانشجويان همچنان به منابع و تحقيقات كالسيك  به
اي،  كنند و از مسائل متعدد و گوناگون حقوقي مانند جرايم رايانه و سنتي در حقوق اكتفا مي

آنها اطالع چنـداني ندارنـد؛    و قوانينشويي، قاچاق انسان، تجارت و قرارداد الكترونيك  پول
كردن دانش حقوق در مقطع كارشناسي بايد دانشجوي حقـوق   كه درجهت كاربردي درحالي

هاي جديد اين رشته مانند حقوق مالكيت معنوي، حقوق محيط زيست، حقوق  را با گرايش
  .الملل و غيره آشنا كرد پزشكي و حقوق تجارت بين

هاي حقوق  نشريه. هاي حقوق مشهود است و بعضي رشته كمبود كتب و منابع درسي. 3
شوند؛ حال آنكه وجود اين نشريات  ها يا وجود ندارند يا بسيار نامنظم منتشر مي در دانشگاه

هاي ويژة  هاي كشور، كتابخانه در دانشگاه. تواند بسيار مؤثر باشد براي تحقيق دانشجويان مي
ندارد تا دانشجويان بتواننـد بـه مطالعـات     رشتة حقوق و يا حتي بخش كتب حقوقي وجود

اي و  دانش ترجمه. رو هستند ها با فقر منابع روبه حقوقي بپردازند و دانشجويان اين دانشگاه
كـه   چنـان  ها بسيارضعيف اسـت آن  زبان انگليسي دانشجويان رشتة حقوق همانند سايررشته

توجه به . ين و اصلي مرتفع كردتوان با معرفي منابع الت مشكالت منابع درسي فارسي را نمي
هاي دانشجويي در دورة كارشناسـي ارشـد و دكتـرا، يكـي از راهكارهـاي       نامه كيفيت پايان

دليـل   هـا نيـز بـه    نامـه  ارتقاي منابع درسي رشتة حقوق است؛ لـيكن، بعضـي از ايـن پايـان    
  .اند نكردن اصول اولية تحقيق فاقد كيفيت برداري و رعايت كپي

يت رشـتة حقـوق، بايـد بهتـرين دانشـجويان را در امتحانـات ورودي       لحاظ اهم به. 4
هاي متعـدد حقـوق در    رسد با ايجاد گروه نظر مي حاضر، به درحال. ها انتخاب كرد دانشگاه
ـ و پذيرش مازاد بر نياز دانشـجو   ـ اعم از دولتي و غيردولتي هاي مختلف كشور دانشگاه
  مـوزش و پـژوهش در رشـتة حقـوق كـاهش     هاي شبانه در اين رشته، كيفيـت آ  در رشته

  .يافته است
 
  گيري نتيجه

 ـ   هاي حقوق در مراكز دانشگاهي ايـران در تمـامي ابعـاد آن    شناسي رشته براي آسيب
هـاي   آموزش رشته ـ مطالعة تطبيقي ريزي درسي و برنامههاي آموزش  ازجمله منابع، روش

كارهـاي ارتقـاي كيفـي ايـن     تواند ما را در يافتن راه حقوق در كشورهاي مختلف مي



 ...هاي حقوق با توجه به بررسي تطبيقي  شناسي رشته آسيب   14

  1389، پاييز و زمستان دوم، شمارة دهمسال ، هاي علوم انساني امة انتقادي متون و برنامهن پژوهش

دليـل نزديكـي    مقايسة آموزش رشتة حقوق در ايران و فرانسـه بـه  . ها ياري دهد رشته
توانـد كمـك    هاي حقوقي در ايـن راسـتا مـي    حقوق دو كشور از بعد تاريخي و شيوه

  .زيادي به اين هدف كند
ا ژرمنـي در آنهـ   ـ   از بعد تاريخي، فرانسه جزو كشـورهايي اسـت كـه حقـوق رومـي     

در اوايل قـرن نـوزدهم،   . هاي حقوق ملي در آن تأسيس شده است تشكيل و اولين كرسي
صورت يك سنت در فرانسه درآمد و قانون، منبع اول حقوق در اين كشـور   گرايي به قانون

هاي حقوق  ها و گروه ترتيب، آموزش رشتة حقوق در تمامي دانشكده شناخته شد؛ و بدين
  عنــوان منبــع اصــلي حقــوق ادامــه يافــت و ايــن رونــد هبــا تأكيــد بــر اهميــت قــانون بــ

  .اكنون نيز ادامه دارد هم 
ازنظر تاريخي، حقوق ايران در فقه اسالم ريشه دارد و بسـياري از مباحـث ايـن رشـته     

هاي علميه  به همين دليل است كه بعضي مباحث اين رشته در حوزه. مبتني بر شريعت است
سـبك امـروزي را در اواخـر دورة قاجاريـه،      يران بهاولين مدارس حقوقي ا. شد تدريس مي

تأثير اين مدارس و استفاده . ايرانياني تأسيس كردند كه تحصيل كردة فرانسه و بلژيك بودند
  حقـوق هـاي   سـمت سـنت   از حقوق كشورهاي مزبور باعث شد كه حقـوق ايـران نيـز بـه    

قايسـة وضـعيت فعلـي    بـا  م . ازجمله مدون بودن قوانين گرايش پيدا كنـد  ـ ژرمني رومي 
هـاي متعـدد در    شود كه گـرايش دانشـگاه   هاي حقوق در ايران و فرانسه، مشخص مي رشته

هاي حقـوق از بعـد كيفـي     ايران به رشتة حقوق، فقط تحول كمي ايجاد كرده است و رشته
جاي تجزيه و تحليل انتقـادي و تأمـل بـر مسـائل حقـوقي و       استادان به. اند پيشرفتي نداشته

سمت تفكر در مسائل حقوقي، صرفاً به تجزيه و تحليـل قـوانين و ارائـة     انشجو بههدايت د
تعداد كم دروس عملي در رشـتة حقـوق در ايـران، بيـانگر     . پردازند هاي حقوقي مي تئوري

توجه بيش از حد به مباحث تئوريك و يا كمبود امكانـات در زمينـة دروس عملـي اسـت؛     
نشجو براي درك بهتر دروس نظـري و فهميـدن منـافع    كه كار عملي يا تحقيقاتي دا درحالي

  .عملي اين دروس الزم است
روزكـردن منـابع درسـي و كتـب      رسد براي حل اين مشكالت، به نظر مي در خاتمه به

هـاي حقـوقي و گـرايش     ها و نيازهاي جديد، افزايش نشريه آموزشي متناسب با پيچيدگي
هـاي حقـوقي    تأثيرگذار بـر رشـته   نهادهاي  كارهاي عملي و ارتباط بيشتر با سمت بيشتر به

تواند نقش مهمي در تكامـل ايـن    در اين راستا، كمك و ياري قوة قضائيه مي. الزامي است
  .رشته ايفا كند
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  1389پاييز و زمستان ، ، شمارة دومدهم، سال هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

  منابع
اهللا  ترجمـة حسـين صـفايي، محمـد عاشـوري و عـزّت       هاي بزرگ حقوقي معاصر، نظام ).1364( داويد، رنه

  .هيمركز نشر دانشگا: عراقي، تهران
 درآمدي بر حقوق تطبيقي و دو نظـام بـزرگ حقـوقي معاصـر،    ). 1380( داويد، رنه و كامي ژوفره اسپينوزي

  .نشر دادگستر: ترجمه و تلخيص حسين صفايي، چ سوم، تهران
انتشـارات جهـاد   : چ چهـارم، تهـران   هـاي حقـوقي معاصـر،    حقوق تطبيقي و نظام). 1373( عرفاني، محمود
  ).ماجد(دانشگاهي 

  . انتشار: ودوم، تهران چ سي مقدمة علم حقوق،). 1381( وزيان، ناصركات
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