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  تعالي بسمه 

  آسيب ها و توسعه حقوقي: همايش رشته هاي حقوق
  
  
  
  
  

  
  

هاي حقوق در  شناسي رشته  ها و توسعه حقوقي، كه به منظور آسيب آسيب: هاي حقوق همايش رشته
مراكز دانشگاهي در برآورد نيازهاي حقوقي كشور و بررسي ميزان تناسب وضعيت كنوني منـابع،       

هاي حقوق با اهداف نظام جمهوري اسالمي ايران، از سوي گروه  آموزش وجذب دانشجو در رشته  
ساني و           ه پژوهـشگاه علـوم اـن سته ـب ساني، واـب فقه و حقوق شوراي بررسي متون و كتب علـوم اـن

، در مشهد مقدس برگزار 1385مطالعات فرهنگي، طراحي شده بود، در روزهاي دوم و سوم آذرماه 
  .شد

رياسـت  سـخنراني    سخنراني دبير همايش،: نظير يهاي  برنامه از را همايش مذكور مجموعه متنوعي   
ساني، اعـضاء گـروه فقـه و حقـوق     گروه فقه وحقوق شوراي بررسي متون و كتب عل      ه  وم اـن ، اراـئ

در ادامـه گـزارش   . گرفـت   در برمـي …مقاالت منتخب كميته علمي، ميزگرد و پرسش و پاسـخ و  
  .شود مختصري از اين برنامه ارائه مي

 آمفي تئاتر دانشكده الهيات دانشگاه فردوسي مشهد ميزبان  ،1385 دوم آذرماه  نج شنبه،صبح روز پ  
 وضعيت   اساتيد ، فرهيختگان و دانشجويان عالقمند به مسأله جايگاه رشته حقوق،   نظران ،   صاحب

ها و   آسيب هاي حقوق، هاي آن براي توسعه بود كه همايش رشته سابق و كنوني اين رشته و ظرفيت
ود      فرصتي را براي هم  وسعه حقوقي، ت پـس از  . انديشي و تبادل نظر در ايـن راسـتا فـراهم آورده ـب

آمد و  قرائت قرآن و سرود جمهوري اسالمي و آغاز رسمي برنامه، دبير همايش جهت بيان خوش     
  .ارائه گزارش از مقدمات و ضروريات برگزاري همايش در جايگاه حاضر شدند

    در مراسم افتتاحيه) دكتر غالمرضا خواجي(ير همايش آمدگويي و گزارش دب خوش
ضـمن عـرض    ها و توسـعه حقـوقي،   آسيب: هاي حقوق   دبير همايش رشته دكتر غالمرضا خواجي، 

 دامنـه،   هـا،  خيرمقدم و تشكر از حضور ميهمانان دبير همايش با ارائه گزارشي در خصوص هـدف    
 برگزاري همايش بويژه محدوديت زماني فراخوان ها و نيز مسائل و مشكالت مربوط به تعداد مقاله
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به تجليـل از  اي آرا و نظرات كارآمد و مؤثر،  همايش تا زمان برگزاري و محروم ماندن از مجموعه 
تون و كتب علوم انساني بويژه گروه فقه و حقوق پرداختند و اين مجموعه اعضاي شوراي بررسي م

ها  انديشي  هم ها و جلسات مختلف، زاري نشستا برگرا درشمار معدود مراكزي معرفي نمودند كه ب
هاي متعدد، چه در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي و چه در مراكـز آمـوزش    و رايزني 

 و به  هاي آموزشي پرداخته ها و شيوه به نقد و بررسي متون و كتب درسي و روش ها، عالي شهرستان
 اصالح وضـعيت تـدوين و تـأليف و محتـواي متـون      ها و نقائص و دنبال برطرف ساختن كاستي  

ساني   هاي فقه و حقوق و نيز ديگر شاخه  رشته هاي تدريس در زمينه  آموزشي و روش   هاي علوم اـن
  .ند ا بوده

  
  
  
  
  
  
  
  

ساني،    در سخنان دبير همايش اشاره شد كه بنا به ضرورت بازنگري در ديگر رشـته     هـاي علـوم اـن
ساني و مطالعـات     از اين دستهايي ري همايش و نشست برگزا  در دستور كار پژوهشگاه علوم اـن

هـا و   آسـيب : هـاي حقـوق   همايش رشـته  مختلف اين مركز قرار گرفته است؛ هاي فرهنگي و گروه 
همچنين كنگره علوم انساني كه در اسفندماه سال جاري شاهد برگزاري آن خـواهيم     توسعه حقوقي 

، به  ها  و كمبودها رفع كاستي  ف ارتقاء وضعيت علوم انساني،هدبا بود از جمله اقداماتي هستند كه  
روز رساني علوم انساني و همسازي آن با مقتضيات و شرايط دوران حاضر و هموار نمودن مسير    

  .اند گرفتهدر دستور كار پژوهشگاه علوم انساني قرارپيشرفت و اعتال در اين حوزه 
هاي علوم انساني و تبادل آرا و نظرات  هر يك از رشتهها در  اميد است با شناخت نيازها و ضرورت

 آنچنان  ترين جايگاه و موقعيت،  بتوانيم علوم انساني را در شايسته و عملي ساختن بهترين راهكارها،
  .سزاوار اين دسته از معارف بشري است، بيابيمكه 

از مقـاالت رسـيده   ئه توضيحاتي در خصوص برنامه همايش و اسـتفاده  اسخنان دبير همايش با ار     
راز      جهت چاپ در مجموعه مقاالت مربوط به همايش و سپاس مجدد از حضور ميهمانان و نيز اـب

  .انديشي و دستيابي به اهداف منظور خاتمه يافت اميدواري براي كسب بهترين نتيجه از اين هم
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  .پرداختند) هبركات دامت(اهللا هادوي تهراني   به استماع سخنان آيتينراضبا دعوت دبير همايشح
انساني و رئيس  تهراني، عضو شوراي بررسي متون و كتب علوم   اهللا مهدي هادوي    سخنراني آيت 

ومه تهراني سخن خويش را با تبريك ميالد حضرت معص اهللا هادوي آيتمحترم گروه فقه و حقوق 
اهللا تبريـزي   آيـت و نيز با بيان جايگاه علمي و ارزشمند عـالم بزرگـوار   آغاز نموده ) عليها  اهللا  سالم(

  . گفتندتسليت به حاضرين و جامعه علمي و ديني درگذشت ايشان را
ساني،    دكتر هادوي ضمن پرداختن به سابقه و پيشينه فعاليت شوراي بررسي متون و كتب علوم   اـن

هـاي   انساني و مطالعات فرهنگي، به تذكر مقام معظـم رهبـري در سـال     وابسته به پژوهشگاه علوم   
انساني و ضرورت بازسازي و احياي آن اشاره كردند كه  ه وضعيت نامطلوب علوم  گذشته نسبت ب  

ساني  پس از اعالم به وزير علوم وقت منشاء تالش براي بازنگري به وضعيت علـوم    ا  .  گرديـد اـن ـب
يس پژوهـشگاه     تذكر و دستور وزير علوم براي اتخاذ  توجه به اين   ه رـئ  برنامه و سياستي جديد ـب

ها  نظران جهت يافتن كاستي اي با حضور جمعي از صاحب  جلسه عات فرهنگي،انساني و مطال علوم
دستاورد اين جلسه براي اصالح وضعيت علـوم  .  تشكيل شدها آنرفع جويي در خصوص   چارهو  

انساني بود كه بنا داشت به بررسي كتب درسي و  انساني، تشكيل شوراي بررسي متون و كتب علوم
ه منظـور   . د از علوم بپـرداز ههاي آموزشي در اين شاخ اني و شيوهدرسي در حوزه علوم انس  كمك ـب

هـاي   هـاي رشـته    كار بررسي مسائل و كاسـتي ،تخصصيهاي  كسب نتيجه بهتر و كارسازتر گروه   
هـا در شـوراي بررسـي متـون و كتـب        تعداد ايـن گـروه   . علوم انساني ر ا به عهده گرفتند مختلف
اجتمـاعي،   هايي چون فقـه و حقـوق، علـوم    ه است كه رشتهانساني در حال حاضر دوازده گرو   علوم

  .دهد  را پوشش مي…سياسي و هاي باستاني، علوم ادبيات فارسي و زبان
  
  
  
  
  
  
  

 7 ايشان در ادامه به معرفي بيشتر گروه فقه و حقوق پرداختند و اشاره كردند كه اين گروه امروز با 
هاي حقوق را ارزيابي نموده و   كتاب زار صفحه ه18 داور، تا كنون حدود 100 عضو و حدود 9تا 

ها و  ها وتقويت وجوه مثبت و توسعه آن به مراكز آموزشي و دانشگاه نتايج را جهت حذف نارسايي
  .نيز مراكز تدوين و نشر كتب حقوقي اطالع داده است
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ساني و مطالعـات فر   هاي آينده پژوهشگاه علـوم  دكتر هادوي تهراني همچنين از برنامه   هنگـي از  اـن
اي مختلـف علـوم    ه شناسـي رشـته   جمله اجالس اسفند ماه سخن گفتند كه بناست در آنها به آسيب 

 تخصـصي و  اتراهم آيـد تـا از نظـر   فاخته شود و شرايطي نساني و شناسايي مشكالت آنها پرد     ا
  . دوانساني استفاده ش هاي مختلف علوم  جهت بهبود وضعيت شاخه نظران هر رشته كارآمد صاحب

ساني،      ر گيـري   وضـعيت جهـت  بيـان   ضـمن   ئيس گروه فقه حقوق بررسي متون و كتـب علـوم اـن
راز   …مهندسـي و    فني پايه، انساني، علوم م از علومهاي مختلف علوم اع  دادها در رشته  استع ه اـب  ، ـب

ساني در ميـان متقاضـيان ادامـه     هـاي علـوم   چندان مطلوب رشته تأسف از جايگاه نه    تحـصيل در   اـن
ساني در كـشورهاي    هاي علـوم  رغم توجه بسيار به رشته پرداخته و اظهار داشتند كه علي دانشگاه   اـن

ساني را در   وضـعيت علـوم   آنهـا، دسـته از علـوم در   ايگاه ممتـاز ايـن   پيشرفته و ج    چنـدان   ايـران اـن
ه سياسـت   از نظر ايشان اين وضعيت   . يستبخش ن   رضايت هـاي كـشورهاي پيـشرفته،     با توجـه ـب

كننده  به عنوان توليدكننده و عرضه(يك اين كشورها و نوع نگاهشان به جهان سوم مديريت استراتژ
، چراكه برخالف شرايط سهل و آسان ادامه استتوضيح قابل ) وغير متخصصمتخصص(كار  نيروي

شجويان     ... اي فنـي و پزشـكي، مهندسـي و     ه تحصيل در رشـته    راي داـن در كـشورهاي پيـشرفته ـب
انساني در اين كشورها براي دانشجويان خـارجي   اي علومه  در رشتهسوم، تحصيل  كشورهاي جهان 

انساني  علوم. انساني در اين كشورهاست اين امر حاكي از اعتبار و اهميت علوم. چندان آسان نيست
  .سزاوار توجه و عنايت بيشتر استو بنابراين دانش مهندسي جامعه است 

كند، مديريت  مي اداره  راو جامعهبوده ط بر قانون لتسبنا به تأكيد ايشان نظر به اينكه حقوق دانش 
در ايران و با . كالن جامعه بايد به دست كساني باشد كه با حقوق آشنا بوده و به قانون مسلط باشند

 حقوق ارتباط نزديكي با فقه يافته است و  اسالمي و ماهيت انقالب ايران، توجه به شرايط جمهوري 
اند و لذا توجه به هر دو ضرورتي   خدمت اداره و هدايت جامعه درآمدهدو در كنار يكديگر به     اين

  . آشكار است
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هاي گذشته، اظهـار   اهللا هادوي در ادامه و با اشاره به بررسي و ارزيابي متون حقوقي طي سال     آيت
ها و تغييرات گسترده در حـوزه علـم حقـوق، ايـن متـون       رغم تحوالت و پيشرفت  داشتند كه علي  

اين كاستي اساسي تقريباً در تمام آثار و منابع در . اند نان بر اسلوب گذشته مانده و به روز نشدههمچ
است كه امكان تحقيق براساس دستاوردهاي  خورد و موجب شده اختيار به زبان فارسي به چشم مي

ر سيـستم    . حقوقي جديد يا وجود نداشته باشد و يا بسيار كم باشد   ي هـا  عدم آشـنايي و تـسلط ـب
حقوقي در آثار حقوقي جديد و عدم تسلط بر مصطلحات حقوقي معاصر و تفاوت آن با آنچه در      

عمومي تالش قيضه نيازمند رفع اين ن. سيار مشكل ساز شده استرود، ب ادبيات حقوقي ما بكار مي
بايست با مطالعات تطبيقي گسترده و انتقال تحوالت حقوقي معاصر و مصطلحات جديد  مياست و 

 . امكان پويايي بيشتر را در اين حوزه فراهم آورد ها و مراكز آموزشي حقوقي، دنه دانشكدهبه ب

دكتر هادوي در ادامه صحبت از ارتباط نزديك فقه و حقوق در نظـام جمهـوري اسـالمي ايـران و      
 است و حقوق ايران با آن پيوند، اسالمي  حقوقفقه،:  اظهار داشتندها اين دو حوزه اشاره به كاستي

وده،   با اين حال جايگاه فقه و رشته  . يافته است  هاي حقوق پس از انقالب آنچنان كه مورد انتظار ـب
 به بيان .اند پيش نرفته مباحث فقهي نيز متناسب با تحوالت جديد و شرايط زماني،.تارتقا نيافته اس

هـاي فقهـي    تحقيقـات و پـژوهش  . است  نبودهبايست مؤثر  ارتباط فقه و حقوق چنان كه مي   ديگر  
ه فقـه و حقـوقي كـشور از اطالعـات         حقوقي منتقـل نمـي   هاي علميه به مجموعه     حوزه شـوند، بدـن

همـراه  اگرچه دستاوردهاي فقه و فقاهت معاصر چنـدان  . روزآمد در حوزه حقوق برخوردار نيست  
ي ارزشـمند نيـز بـ       نبودهمقتضيات زماني    بهـره   ي، مجموعه حقوقي از همين موجـودي محـدود وـل

هاي معاصر حوزه فقهـي و    مانند گذشته نيست و پژوهش،ها  در حوزه سطح فقه امروز  . است  مانده
شگاه در حـوزه حقـوقي      داشتهقابل توجهي   اصولي دستاوردهاي    اند كه متأسفانه به بدنه علمـي داـن

 ضرورت بازنگري  اين ارتباط و پيوند اساسي و مهمهاي اين وضعيت و كاستي. منتقل نشده است
  .سازد ميرا آشكار 

 و هاي مؤثر بر ضـعف آمـوزش   رئيس گروه فقه و حقوق در ادامه به شماري از كمبودها ونارسايي   
د    كارآمـدي رشـته   ات جديـد آموزشــي و   :  از جملـه  حقـوق در ايــران اشـاره نمودـن كمبــود امكاـن

گذاري براي به خدمت گرفتن ابزارهاي نوين تحقيقاتي  سرمايهبدليل عدم   آموزشي در كشور،    كمك
ه تعـداد الزم  حوزه فقه و حقـوق  در هاي تخصصي   سايت، نبودو باال بردن سرعت تحقيقات       و ـب

 و مشكالت و كمبودهاي ديگر كه نيازمند توجه جـدي  به لحاظ محتوايي و علمي كارآمد و مفيد    
  .است

 و هـا  گيـري از تـوان تخصـصي حـوزه     ه هرتهراني چنانچه قانون كشور بدنبال ب  از نظر دكتر هادوي 
 زمينه ارتقاء دانش و به روزرساني اطالعات و ،نظران حوزه فقه و حقوق باشد صاحبو ها   نشگاهدا
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ا      حقـوق فـراهم مـي   ص را براي متخصـصان   تخص ه عرصـه   ورود ايـن افـراد    سـازد، چـرا كـه ـب ـب
 با مقتضيات زمان بيشتر آشكار شده و با توجه به نيازهاي جديـد  سازي ضرورت پيشروي    تصميم

  .د خود را موظف به افزايش كيفيت و كارايي دانش و تخصص خود خواهند يافتجامعه اين افرا
هـاي   هـا وانديـشه   اي براي طـرح ايـده   ايشان در پايان ابراز اميدواري نمودند كه اين همايش روزنه  

كاربردي بوده و با روشن ساختن اهميت و جايگاه متخصصان عرصه فقه وحقوق، راه حضور بيشتر 
  .گيري از توان نيروهاي برجسته اين دو حوزه هموار سازد  بهره عمليلمي وآنها را در صحنه ع

ي  اهللا هادوي ز سخنراني آيت پس ا   از دكتـر ميرمحمدصـادقي دعـوت شـد در      )بركاتـه  دامـت (تهراـن
الزم به ذكر است ايشان از اعـضاء  . خصوص موضوع همايش و ضرورت آن به سخنراني بپردازند  

  .باشند ضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي ميكميته داوري همايش بوده و ع
  
  
  
  
  
  

  
  سخنراني دكتر ميرمحمدصادقي

ساني و مطالعـات    هاي پژوهشگاه علـوم  دكتر ميرمحمدصادقي سخنان خود را با تشكر از تالش    اـن
 در  فرهنگي از جمله برگزاري چنين همايشي آغاز نموده و در تأييد و ادامه سخنان دكتـر هـادوي     

ه     رتباط فقه و حقوق در نظام و ا خصوص جايگاه    ا توجـه ـب  جمهوري اسالمي اظهار داشتند كـه ـب
ماهيت انقالب ايران وتحولي كه براساس مباني و موازين اسالمي روي داده بود اين توقع از ابتداي 
پيروزي انقالب وجود داشت كه فقه هم در تدوين قوانين و اجراي آن و هـم در آمـوزش حقـوق         

  .باشد نقش و سهمي داشته
هاي گذشته اشاره كردند و   در خصوص ارتباط دو حوزه در سال ايشان همچنين به تفكرات رايج   
  : گفتنداز دو جريان عمده فكري سخن

كتب فقهي داشتند كه  اظهار ميكفايت فقه با اعتقاد به دادند و  نفي حقوق ميبه  گروهي كه رأي -1 
ه نيازا لذقادرند به تمام نيازهاي كشور پاسخ بدهند و     وجـود   رسـميت شـناختن حقـوق   ي براي ـب

  .توان در شماري از قوانين مالحظه نمود  از اين انديشه را هنوز مييهاي رگه. ندارد
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هاي حقـوقي   اي ديگر براين بودند كه بايد سابقه فقهي را ناديده گرفت و از ميان مجموعه  دسته -2
به عبـارت  .  برگزيد و مبناي كار قرار داد جامعه و كشور دارد با تناسب بيشتري كهموجود آنچه را 

ر مورد علم حقوق توان د دسته مي از نظر اين .گفتند داتي سخن ميراديگر اين گروه از علم حقوق و
) نظير فني و مهندسي و پزشكي(ها  خصصطور كه در ديگر ت  همان د و عمل كرد،اي انديشي ترجمه

هاي  به پيشرفتنيز امروزه در اين حوزه اگر چه . ايم تههاي ديگر كشورها رف به سراغ استفاده از يافته
 هـم  ين اعتقادادر هرحال . است ايم كه برآمده از تالش و توان داخلي بوده  يافته  قابل توجهي دست  

  .قابل مشاهده استنويسي و برخي آرا انديشمندان  ها، قانون در ارائه نظرها وانديشه
 نامساعد پيوند فقه وحقوق را مورد نقد قرار داده و ي شرايط فعلي و وضعيتدكتر مير محمدصادق

بيان كردند كه هنوز در طرح مطالب فقهي  وحقوقي انطباق با مقتضيات و شـرايط زمـاني لحـاظ         
به . است آوري شده شود، نوعي نگراني و ترس همواره متون علمي را متأثر ساخته و مانع از نو    نمي

هـاي   دگي جهت تغيير و پذيرفتن اسلوب نوين را در حـوزه هاي آما نظر ايشان بايد شرايط و زمينه 
ر قـانون مـدني روي    ديگر تلفيقي ميان فقه و حقوق نظير آنچه د،چرا. فقهي و حقوقي فراهم نمود  

اي براي تلفيق مؤثر اين دو حوزه و تشكيل  قانون مجازات اسالمي انديشهدر ؟ چرا داد مشاهده نشد
ه مقتضاي شرايط روز و منطبق با اصول و قوانين وجود نداشته قانون منسجم و يكنواخت و البته ب   

د  كاري نادرست و تعبدهاي ناصـحيح مـانع پيـشرفت شـده      محافظه از نظر ايشان  .است  مـا يـا   ،اـن
اي عمل كرديم و يا تقليدي و با تكرار سنتهاي فقهي؛ چنين وضعيتي از سرعت پيشروي و   ترجمه

  . كاهد آوري مي نو
هـا قبـل     از ضرورت برگزاري چنين نشـستي در سـال  ن علمي همايش همچني داور و عضو كميته  

هـا ونهادهـاي     بهبود وضعيت حاضر نيازمند همياري ومشاركت گـروه  اظهار داشتند  وه  سخن گفت 
نماينـدگان مـردم   . گـذاري اسـت   شوراي اسالمي به عنوان منشاء و مبدأ قانون مختلف نظير مجلس  

ق نبوده و نيستند و بنابران پارلمان ناگزير است براي وضع همگي متخصص در حوزه قوانين و حقو
راز  .  باشـد  ين همراهي متخصصان قوانين را داشـته بهترين و صحيح ترين قوان   اميـدواري  ايـشان اـب

ا قابليـت            نمودند راه همكاري نهادهاي تخصصي با قوه قانوگذاري هموار شـده و قـوانين مـؤثر ـب
ا مقتـضيات جامعـه     بهترين هم همچنين بااجرايي باال و    نهادهـا شـرايط روز از تـصويب   اهنگي ـب

  .بگذرند
 از ميان  .دپرداختنخود هيأت رئيسه به ارائه مقاالت با هدايت كنندگان در همايش   در ادامه شركت 
ود كـه     به دبيرخانه همايش، دوازده مقاله براي ارائه در نظر گرفتـه شـده   دريافتيمجموعه مقاالت    ـب

اي از مقاالت و محورهاي  خالصه. طرح و عرضه گرديد  از سوي نويسندگان همايش مطابق برنامه
  .عمده آنها در ادامه خواهد آمد
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*****  
اي تحـت عنـوان    مقالـه    همايش،خانهاولين مقاله منتخب از ميان مجموعه مقاالت ارسالي به دبير  

ـ   -اي رشته هاي ميان   طراحي رشته " ي ارشـد   طرح توجيهي و برنامـه آموزشـي دوره كارشناس
  .  بود نوشته دكتر محمد روشن، "ها ناپيوسته حقوق رسانه

ي خـانواده   دكتر محمد روشن رئيس دانشگاه سوره و از اعضاي هيات علمي و عضو پژوهـشكده  
  .باشند دانشگاه شهيد بهشتي مي

  
  
  
  
  
  
  
 

وآوري      سخن ضمن بيان نيـاز سيـستم آموز  دكتر محمد روشن در شروع       ه ـن شگاهي ـب شـي و داـن
ه   طباق با نيازهاي جامعه پيچيده و روبه رشد امروزي و نيز ارتباط نزديك پديده  وان هاي امروزي ـب

هاي تحصيلي  ها و برقراري گرايش ضرورت بازنگري و بازانديشي در شيوه سنتي رايج در دانشگاه
 حقوق اي چون مبني بر نياز به رشته بر اين اساس به معرفي طرح خود، و.  اشاره كردنداي رشته ميان
  .اي در دوره كارشناسي ارشد پرداختند رشته ميانگرايشي نوان ها به ع رسانه

پيش از ورود به بحث اصلي مطالبي در خصوص مزايا و نكات مثبت ادامه تحصيل در اين رشـته   
براي دانشجويان و همچنين نظام اشتغال و نهادهاي مختلف مرتبط با اين حوزه عنوان شد وسپس   

خالصـه  . مايش رسـيد نامه آموزشي در نظر گرفته شده به اطالع حاضرين در هطرح توجيهي و بر   
  .يل استمطالب به قرار ذ

   مشخصات كلي دوره-الف
  : تعريف رشته - 1

صورت تخصـصي و    از شاخه) Media law(يا » حقوق رسانه« هاي جديد علم حقوق است كه ـب
بر فعاليت رسانه و افراد فعال در اي به بررسي حقوقي پديده رسانه و نظام حقوقي حاكم   رشته  ميان

  .پردازد مي اين حوزه 
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ين   هاي مختلف رشته حقوق اعم از حقوق خـصوصي و جـزا،   اي از شاخه    مجموعه الملـل    حقـوق ـب
 علـوم   هاي مرتبط از قبيل علـوم اجتمـاعي،   هاي فكري و ساير رشته  حقوق مالكيت،عمومي و بشر 

ها داراي كـاربرد و اهميـت    زه رسانه و حقوق رسانهدر مطالعات حو... سياسي، علوم ارتباطات و    
  .هستند

 نوع پديـده رسـانه در جامعـه امـروزي،    الزم به توضيح نيست كه اهميت و كاركردهاي متعدد و مت 
ناپذير و ضـروري   اجتنابها را امري  تبيين يك چارچوب و نظام حقوقي مناسب بر فعاليت رسانه     

  . زير را مورد توجه قرار داده است موارد مطالعه و بررسياست؛ حقوق رسانه ساخته
   مفهوم رسانه و اهميت و كاركرد آن در دنياي كنوني _   
   مباني نظري حقوقي رسانه و تاريخچه و سير تكوين و تحول آن_  
هاي عمومي، حريم خصوصي، حق بر گردش  بشر از قبيل آزادي  رسانه و مفاهيم اساسي حقوق  _  

  اتآزاد و دستيابي به اطالع
   آنها  رسانه و مسئوليت كيفري ناشي از فعاليت_  
ي، هنـري و حقـوق مـرتبط     هاي مالكي  مقررات و محدوديت   رسانه، _   ت فكري بويژه حقوق ادـب

(Related rights) 
اي افـراد شـاغل و فعـال در     ها و ضوابط حقوق و تكاليف حرفه هاي فعاليت رسانه     محدوديت _  

  اي ق حرفهها و اصول و اخال زمينه رسانه
  
  
  
  
  
  
 
   اهداف -2

  . اند اهداف مورد توجه بودهاين ها،  در تدوين برنامه دوره كارشناسي ارشد حقوق رسانه
اي از ديدگاه حقوقي و نيز قوانين و مقررات   بررسي و مطالعه تطبيقي رسانه و فعاليت رسانه  _    

  ه رسانهالمللي مرتبط با حوز اي و بين ملي و معاهدات و اسناد منطقه
  انداز آن در آينده ها و تنگناهاي حقوق رسانه و چشم  چالش_   
  اي خويش  آشنا كردن فعاالن عرصه رسانه با حقوق و تكاليف حرفه_   
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هـاي اجرايـي در عرصـه      تربيت متخصصين حقوقدان و كارشناس ارشد جهت انجام فعاليـت  _   
گذاري و نظارتي و نيز ساير اشخاص حقيقي  وناي به نهادهاي قان رسانه و نيز ارائه خدمات مشاوره
  .ها و حقوقي فعال در عرصه رسانه

   آموزشي    خاستگاه برنامه-3
شگاه   ها با توجه به برنامه  برنامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد حقوق رسانه        هـا،  هاي آموزشـي داـن

و اسـتانداردهاي  لحـاظ معيارهـا     آموزشي داخلي و خارجي و با-مؤسسات و مراكز معتبر علمي   
  .است اصولي آنها تدوين و طراحي شده

   اصول رابردي دوره-4
ها به اصول   دكتر روشن در بيان مباني و سرلوحه برنامه درسي دوره كارشناسي ارشد حقوق رسانه

  :نمودندذيل اشاره 
دازهاي  هاي علمي و نظري پيرامون مباني، تاريخچه، اهداف و چـشم   ارائه آموزش : اصل نخست   اـن
ايي تجزيـه و اظهـارنظر را در زمينـه     انشجويان دراي كه د ها، به گونه    حقوق رسانه   پايان دوره تواـن

  .باشد هاي ارائه شده داشته مباحث و آموزش
و   بطور عام ها  تربيت قاضي و دادرس ويژه دادگاه مطبوعات بطور اخص و ساير رسانه: اصل دوم

ه نيازهـا و    نيز كارشناس محقق و پژوهشگر حوزه حقوق رس   انه به منظور بررسي و پاسـخگويي ـب
  .انتظارات حقوقي و خالءهاي قانوني اين حوزه

ه    : اصل سوم  تالش در جهت آموزش اصولي و آكادميك مباحث اين رشته به كليه اشخاصي كـه ـب
  .كنند اي فعاليت مي نحوي در حوزه رسانه به صورت حرفه

واقص و خالءهـاي نظـام    سازي و كارآمد كردن نظام حقو غني: اصل چهارم  قي كشور و پركردن ـن
اي و غيـر   اي كه حداالمكان از برخوردها و رفتارهـاي سـليقه   حقوقي در زمينه حقوق رسانه به گونه 

  .حقوقي مراجع و اشخاص در اين حوزه كاسته شود
   ساختار دوره-5

ل و فعاليت  كاربردي اين دوره و ضرورت آزمون توانايي دانشجويان در عرصه عم- ماهيت نظري
نمايد در كنار آموزش مباحـث حقـوقي و    اي در محاكم و مراجع اداري و قضايي ايجاب مي    حرفه
بنابراين مجموعاً . اي بصورت نظري تعدادي واحد عملي نيز در برنامه آموزشي قرار داده شود رسانه

راي ايـن دو  ) نامـه  پايان( واحد عملي پژوهشي 4 واحد عملي و 5   واحد نظري ،  20 ره در نظـر  ـب
ي كارشناسي واحـدهاي   نياز براي دانشجوياني كه در دوره  واحد پيش 2همچنين  . است  گرفته شده 

  .بيني شده است اند پيش راندمورد نياز را نگذ
   شرايط پذيرش دانشجو-6
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  .آموزش عالي است تحصيل در ساير مراكز  ً مشابه شرايط ادامه شرايط تقريبا
 عالي ايران يا معادل آن از ساير كشورها با  شناسي از مراكز معتبر آموزششنامه كارن دارا بودن دا_   

  صالح تأييد مراجع ذي
   پذيرفته شدن در امتحان ورود و گزينش دانشجو_   
   پذيرفته شدن در مصاحبه عمومي و علمي مؤسسه _   
   تحصيل تمام وقت در دوره_   
   ضرروت و اهميت تشكيل دوره -ب

در جامعه انساني و جايگاه رسانه و نفوذ » اطالعات«و » ارتباطات«ساسي و حياتي با توجه به نقش ا
هاي حقوقي  آن در زواياي مختلف زندگي فردي و اجتماعي و نيز احساس ضرورت از سوي نظام  

ها و رسالت  گذاران آن براي وضع قوانين خاص در حوزه ارتباطات و رسانه با نظر به آرمان نو قانو
اي علمـي و سيـستميك    شگاهي به شـيوه ناي آنها، پرداختن به اين مقوله در نظام دا  تعريف شده بر  

هـا از   اي رسانه در اين خصوص تعيين محدوده چارچوب فعاليت حرفه. اهميت خاصي يافته است  
  .سوي مراجع حقوقي و علمي مرتبط مورد توجه قرارگرفته است

  
  
  
  
  
  
  

  : وان به اين ترتيب عنوان كردت ها را مي اصول مباني نظري و حقوقي رسانه
   حاكميت نظام سياسي و امنيت ملي_   
   اخالق حسنه و عفت عمومي _   
   حقوق و حريم خصوصي افراد جامعه_   
   جريان آزاد اطالعات_   
   حق دريافت و انتشار آزادانه اطالعات و اخبار _   

تعيين حدود چارچوب فعاليت رسانه الزم به ذكر است كه فقدان و قوانين شفاف و روشن در زمينه 
اي و  هـا از سـوي ديگـر باعـث برخوردهـاي سـليقه       از يك سو و اختيارات و حقوق قانوني رسانه   
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ها و امنيت شغلي فعاالن اين  اي رسانه شود كه رسالت حرفه ضابطه از سوي صاحبان قدرت مي    بي
  .خاص استسازد و بنابراين نيازمند توجه  عرصه را با خطرات جدي مواجه مي

ين  (المللي  در عرصه بينها    نهمسايل رسا  هـاي   المللـي، بزرگـراه   نظير خبرنگاران و خبرگزاريهـاي ـب
...  ادبي و هنري و   حقوق مالكيت آثار علمي،،...)اي و  ها و ماهواره اطالعاتي، پخش مستقيم برنامه

  .نمايانند ها را باز مي اي مستقل به نام حقوق رسانه همگي مواردي هستند كه ضرورت ايجاد رشته
ها، عنوان دروس  دكتر روشن در ادامه به معرفي مواد امتحاني آزمون كارشناسي ارشد حقوق رسانه  

  .پرداختند) نياز دروس اصلي و اختياري و پيش(هاي پيشنهادي دوره  و سرفصل
 زماني به اي با توجه به شرايط  بحث خود را با تأكيد دوباره به ضرورت تأسيس چنين رشته     ايشان

ه چـاپ رسـيده و در اختيـار      متن كامل مقاله به همراه ديگر مقاالت در مجموعه  . پايان بردند  اي ـب
 . مندان قرار خواهد گرفت عالقه

 از اعضاي  و اداري خدمات رياست دانشكده علوم قضايي وش از ارائه مقاله بعدي دكتر كوشا،   پي
شناسـي   هايي جهت آسـيب  ها و همايش هيأت رئيسه، ضمن بيان ضرورت برگزاري چنين نشست     

هايي  ساز با مقتضيات زماني و پيشرفت هاي دانشگاهي و اتخاذ تدابير راهبردي و كاربردي هم رشته
هاي  ايشان با بيان اينكه اساتيد حقوق و كتاب. هاي متوجه رشته حقوق سخن گفتند علمي، از آسيب

هاي  روند اظهار داشتند رفع كاستي شمار مي حقوق به  تخصصي اين رشته مهمترين اجزا بدنه رشته
هاي رشته حقوق  هاي حقوق و مقابله با آسيب اين دو حوزه گامي مؤثر جهت ارتقاء وضعيت رشته 

از لزوم هاي حقوق در جامعه  دكتر كوشا با اشاره به ثمره عملي مواد آموزشي و درسي رشته. است
ه  ها به منظـور تقويـت    أت علمي دانشگاهاي حقوقي در هي گيري از اساتيد متخصص حوزه    بهره بدـن

هـاي حقـوقي و    از نظر ايشان هنـوز نيازهـاي دسـتگاه   . رشته حقوق و اخذ نتايج بهتر سخن گفتند     
 ايـن وضـعيت   .ه اسـت گونه كه بايد و شايد شناخته نشده و مورد ارزيـابي قـرار نگرفتـ    قضايي آن 

  .هاي مربوط است تگاهكننده و مستلزم توجه و عنايت بيشتر نهادها و دس نگران
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 توجه به تنوع مخاطبين را اصـل  واشاره كردند هاي حقوقي  دكتر كوشا همچنين به وضعيت كتاب   
 و شيوه تدريسي كه براي دانشجويان رشته كتباز نظر ايشان .  دانستنداساسي تأليف كتب حقوقي

العاتي را در دانشجو زنده نموده  مطاي باشد كه روح و شم شود بايد بگونه حقوق در نظر گرفته مي
  . او را به پژوهش و تحقيق و پويايي بيشتر در حوزه تحصيلي و آموزشي خود تشويق نمايد

*****  
هاي حقوق  ريزي آموزشي رشته الملل در برنامه ضرورت تقويت حقوق بين «مقاله بعدي با عنوان  

شكده حقـوق و علـوم    عضو هيأ دكتر فرهاد طاليي، نوشتهو » هاي ايران   در دانشگاه  ت علمي داـن
ه  سياسي دانشگاه شيراز    ود    هـاي همـايش   در بخـش اول برنامـه  براي اراـئ .  در نظـر گرفتـه شـده ـب

  .اي از اين مقاله در ادامه خواهد آمد خالصه
ين    الملـل در دوره كارشناسـي    دكتر فرهاد طالئي بحث خود را با اشاره به ضعف آموزش حقوق ـب

د و چنـين عنـوان       ايران، به مثابه پايه تحصيالت تكميلي،هاي رشته حقوق در دانشگاه   آغـاز نمودـن
هـاي   الملل در دهـه  كردند كه با توجه به توسعه و تحوالت جهان معاصر و تحول رشته حقوق بين   

بر ايـن  . داني ضروري استاساسي در اين زمينه براي هر حقوگذشته برخورداري از دانش كافي و   
ين    اساس مقاله ايشان ابتدا به   الملـل از ديـدگاه     بيان اهميت آموزش و پـژوهش در زمينـه حقـوق ـب

هاي مربوط به مجمع عمومي پرداخته و سپس با تأكيد بر اجراي  سازمان ملل متحد، بويژه قطعنامه   
ين     ها در ايران شيوه كامل و دقيق اين قطعنامه    اگون تقويـت دروس حقـوق ـب الملـل را در   هاي گوـن

 بررسـي نمـوده و شـيوه تـدريس و     هـاي كـشور   هاي حقوق در دانشگاه ي رشتهريزي آموزش   برنامه
دكتر طالئي در مقاله خود همچنين . گذارد ث ميائه مطالب و محتواي دروس را به بح  چگونگي ار 

 الملل عمـومي را در ايـران مـورد نقـد قـرار      هاي دوره كارشناسي ارشد و دكتراي حقوق بين  برنامه
  .دهد مي
عضو كميته مشورتي سازمان ملل براي ارائه كمك در جهـت  ران به عنوان ظر ايشان موقعيت اياز ن 

د نقـش مـؤثري در ارتقـاي      مي» الملل تر از حقوق بين  انتشار و درك گسترده   آموزش، مطالعه، « تواـن
هـاي   هاي آموزشي و پژوهشي دانشكده الملل در ايران بويژه در بازنگري فعاليت جايگاه حقوق بين 
  . حقوق ايفا نمايد
الملل در مراكز علمي كـشور از   با اشاره به سابقه وضعيت آموزش حقوق بينبعالوه  نويسنده مقاله   

هـاي   ت به روزرساني و همسويي با تحوالت جهاني در اين حوزه و هماهنگي با پيـشرفت      روضر
  . دانستنداي جهت دستيابي به نظم حقوقي جهاني جديد سخن گفتند و اين اقدام را مقدمه

ه، بحث اصلي مقاله با بررسي اسناد سازمان ملل متحد در خصوص ضرورت آموزش پس از مقدم 
  .شود الملل و گسترش آن آغاز مي حقوق بين
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الملل و گسترش احترام به  از آنجا كه يكي از وظايف سازمان ملل رشد و توسعه قواعد حقوق بين   
 مسأله آموزش و پژوهش  بديهي است كه در اين راستا هاي جهان است، اين قواعد از سوي دولت  

هاي عيني توجه به ايـن ضـرورت    نمونه.  باشد الملل اهميت قابل توجهي داشته در حوزه حقوق بين 
 - علمي و فرهنگي ملل متحد المللي چون سازمان آموزشي، توان در شماري از نهادهاي بين    را مي 

مجمـع  .  مـشاهده نمـود  هاي مجمـع عمـومي   الملل الهه و نيز قطعنامه  آكادمي حقوق بين  -يونسكو
هاي فني براي آمـوزش، مطالعـه، انتـشار و درك گـسترده      ارائه كمك" برنامه 1968عمومي از سال  

ا همـين عنـوان در       را برقرار نموده و اين برنامه را در چارچوب قطعنامـه "الملل  حقوق بين  هـايي ـب
هاي مرتبط  ترين قطعنامه مهمشماري از دكتر فرهادي مقاله در . آورد المللي به اجرا در مي سطح بين

  .دگرفته انبه اين حوزه معرفي شده و مورد بررسي قرار 
  
  
  
  
  
  
  

ان ملل متحد مساز برنامه"هايي با عنوان  هاي اوليه مجمع عمومي و سري قطعنامه  قطعنامه -الف
  .الملل تر از حقوق بين  انتشار و درك گسترده  مطالعه،  به آموزش، كمكئهابراي ار

 )II(، 1946 نوامبر 17 مجمع عمومي 137مه قطعنا-1

  .هاي عضو  آموزش اهداف و اصول، ساختار و فعاليت سازمان ملل متحد در مدارس دولت
   :تواند به اين موارد اشاره كرد مي از جمله نكات عمده قطعنامه 

ين نفـع  هاي سازمان ملل براي ترويج و تضم  تأكيد بر اين نكته كه آگاهي از اهداف وفعاليت   _   
  . آن اساسي است ركرد اعمومي و حمايت كامل از ك

 تقاضا از كشورهاي عضو سازمان براي آموزش منشور سازمان ملل، اهداف و اصول، ساختار و _   
پيشينه فعاليت اين سازمان در مدارس و مؤسسات آموزش عالي كشورهاي مربوط، بويژه آمـوزش    

  در مدارس ابتدايي و متوسطه 
  هاي عضو در اجراي اين برنامه از يونسكو براي همكاري و كمك به دولت تقاضا _   
 )III( 19477 نوامبر 21، 176قطعنامه -2

  الملل  آموزش حقوق بين
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الملل و آشناسازي مـردم   را ابزاري مؤثر براي توسعه حقوق بين  آن،اين قطعنامه با تأكيد بر آموزش   
خواهد  هاي عضو مي نمايد و از دولت لل معرفي ميالم جهان با اصول و قواعد حاكم بر روابط بين     

ين        راي آمـوزش حقـوق ـب الملـل در تمـام مراحـل آن، توسـعه و تـدوين، در       اقدامات مقتضي را ـب
ا دبيركـل     ها و مؤسسات آموزش عالي اتخاذ نموده و اين آموزش  دانشگاه ها را گسترش دهنـد و ـب

  . آن همكاري نمايندالملل و تدوين سازمان ملل در زمينه توسعه حقوق بين
  )XVII( 1962 دسامبر 18، 1816 قطنامه -3

  .الملل تر حقوق بين  مطالعه، انتشار و درك گسترده ها فني براي ترويج آموزش، ارائه كمك
الملل، از جمله  حقوق بينآموزش اي را جهت  ستردهخواهد برنامه گ هاي عضو مي  ز دولت قطعنامه ا 

تبادل اساتيد، دانشجويان و پژوهشگران، نشريات و كتب در حوزه ارائه سمينارها، اعطاي بورس و 
ا      همچگيرند؛الملل در پيش   بينحقوق   ا مـشورت ـب نين از دبير كل و دبير يونسكو خواسته شـده ـب
  .هايي را مورد مطالعه قرار دهند هاي اجراي مؤثر و توسعه چنين برنامه هاي عضو راه دولت

  )   XVIII (1963 دسامبر 16، 1968 قطعنامه -4
  الملل تر حقوق بين هاي فني براي ترويج آموزش، مطالعات و انتشار گسترده ارائه كمك

ين    تـرويج، انتـشار و درك گـسترده   "در اين قطعنامه آمده است كه     الملـل و آمـوزش    تـر حقـوق ـب
ين      ها و مؤسسات آمـوزش  آن در دانشگاه  ) تدريس( الملـل و    عـالي در توسـعه تـدريجي حقـوق ـب

اي ويژه براي   بر اين اساس كميته".باشد ها مؤثر مي  ميان دولت روابط دوستانه و همكاريگسترش 
ها و پيشنهادهاي عملي را براي  گردد تا طرح تشكيل مي...  آموزش  هاي فني براي ترويج، ارائه كمك

  .الملل معرفي نمايد هاي آموزشي حقوق بين هاي عضو در خصوص دوره دولت
  )XX(  1965 دسامبر 20، 2099 قطعنامه -5

المللي و ترويج  ساز تقويت صلح و امنيت بين الملل را زمينه مقدمه قطعنامه ارتقاء دانش حقوق بين     
ه كمـك و     داند و مقرر مي ها مي روابط دوستانه و همكاري ميان دولت   اگون اراـئ سازد اشكال گوـن
  .الملل مورد بررسي قرار گيرد همكاري مستقيم در زمينه حقوق بين

  )XXVIII(، 1973 دسامبر 12، 3106 قطعنامه -6
تـر حقـوق     انتـشار و درك گـسترده   هاي فني براي ترويج آموزش، مطالعه،     برنامه ارائه كمك  

هـاي حقـوقي    الملل در آموزش رشـته   قطعنامه ضمن تأكيد براي ارتقاء جايگاه حقوق بين الملل  بين
 از اعـم . (خواهـد   همكاري مي،از برنامهر هاي كشورهاي عضو، از آنها جهت حمايت بيشت     دانشگاه

  ).مالي و غيرمالي
هـاي فنـي بـراي     ارائه كمـك "مجمع عمومي در زمينه برنامه  2005 تا 1975هاي    قطعنامه -7

  "الملل تر حقوق بين ترويج آموزش، مطالعه، انتشار و درك گسترده
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اشـته و از نهادهـايي چـون    هاي گذشته تأكيـد د   بر نكات تصريح شده قطعنامه اين مجموعه عموماً 
راي   الملل الهـه   مؤسسه سازمان ملل متحد براي آموزش و پژوهش، آكادمي حقوق بين      يونسكو،  ـب
  .ها قدرداني نموده است  در اجراي برنامهها  آنمشاركت

. شـود   عضو اشاره مي25 عضو به 13 به افزايش تعداد اعضاي كميته مشورتي از 1991در قطعنامه   
وظيفه كميته مشورتي ارائه . شوند  ساله از سوي مجمع انتخاب مي4اي   دورهته براييماعضاي اين ك

هاي الزم در خصوص چگونگي اجراي مؤثر برنامه و ارائه راهكارهاي متنوع و كاربردي در     توصيه
  .هاست زمينه تقويت اجراي برنامه

   1990-1999الملل  هاي مجمع عمومي در چارچوب دهه حقوق بين  قطعنامه-ب
  1989 نوامبر 17، 23/44قطعنامه 

  » الملل دهه سازمان ملل متحد براي حقوق بين« به عنوان 1990-1999 معرفي دهه _   
الملل و احترام  تر حقوق بين  به رسميت شناختن نقش سازمان ملل در ترويج و پذيرش گسترده_   

ملل و تدوين آن در روابط ال ويجي حقوق بينربه اين اصول و نقش سازمان در تشويق و توسعه ت   
  .الملل بين
  .... و ها آميز اختالفات ميان دولت هاي حل مسالمت ها و روش  تأكيد بر ترويج راه_   
 1990نوامبر 28، 40/45قطعنامه  -ج

  .1989 مجمع عمومي در نوامبر 23/44تأكيد اهداف قطعنامه 
رهايي جهت تشويق آموزش، مطالعه، انتشار كا  اعالم برنامه اولين دوره دهه و ارائه پيشنهادها و راه 

هاي وابسته به سازمان ملل  ها، سازمان الملل به كميته مشورتي، دولت تر حقوق بين   و درك گسترده  
  ...اي و  هاي منطقه متحد و سازمان

هاي مجمع عمومي در دهه حقوق  ها و ذكر شماري ديگر از قطعنامه پس از تشريح مفاد اين قطعنامه
 پرداختـه و از   كشورالملل در برنامه آموزشي  نويسنده مقاله به بررسي جايگاه حقوق بين    ،الملل  بين

 اي از شرايط دكتر طاليي در مجموعه. هاي حقوق در كشور سخن گفتند  ضرورت تقويت دانشكده  
د    الملل به وضعيت مطلـوب و مترقـي    جهت دستيابي رشته حقوق بين     را .  مـورد بحـث قـرار دادـن

  :مقدمات به قرار زير استي از اين شمار
آشنا ساختن دانشجويان با تابعان حقوق  (الملل ي به اهداف آموزش حقوق بين ضرورت دستياب_   
  )الملل و تحليل آنها بين
   الملل ي به اهداف آموزش حقوق بين ضرورت دستياب_   
  الملل  ضرورت استفاده از اساتيد باتجربه و متخصص در زمينه حقوق بين_   
  گرايانه، لزوم بازنگري در شيوه سنتي آموزش  ضرروت گسترش تفكر تحليل_   
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  هاي عملي در آموزش  ضرورت استفاده از شيوه_   
  هاي خارجي اي و زبان هاي رايانه  ضرورت تقويت مهارت_   

الملل در گـسترش و   در پايان مقاله به نقش ايران به عنوان عضو كميته مشورتي آموزش حقوق بين   
:    ارائه گرديده اسـت  و پيشنهاداتي براي ارتقاء آموزش اين رشتهالملل اشاره شده   حقوق بين توسعه

راي عمـوم مـردم،    هاي آموزشي رايگان حقوق بين  هراز جمله برگزاري دو     آمـوزش حقـوق    الملل ـب
ش   متوسطه،(هاي ابتدايي  الملل در سطوح دوره     بين ا اهـداف و سـاختار       آشنا نمـودن داـن آمـوزان ـب
  )...ازمان ملل و س

ن تعهـدي پذيرفتـه   االملل هم به عنو مباحث مقاله اذعان به ضرورت آموزش حقوق بين اينكه  نتيجه  
اي جهت حفـظ   الملل و اعضاي سازمان ملل متحد و هم به عنوان وسيله شده در سطح جامعه بين     

ازنگري در جايگـاه ايـ     لالم صلح و امنيت بين    زوم ـب ن رشـته در  لي و رشد و توسعه كـشورها و ـل
  گيري از اسـاتيد برجـسته و متخـصص در ايـن حـوزه،       در اين راستا بهره.هاي كشور بود    دانشكده

الملل، اسـتفاده   المللي و استفاده از تجربيات آنها در حوزه حقوق بين ارتباط با نهادهاي حقوقي بين  
  .بخش خواهد بود نتيجه... هاي نوين آموزشي و  از شيوه

 در تأييد سخنان دكتر   دكتر موسوي، از اعضاي هيأت رئيسه، مقاله دكتر طاليي،پس از پايان ارائه      
ه     طاليي و ضرورت بازنگري و رويكردي جديد به وضعيت آموزش حقوق بين   الملـل در ايـران ـب

الملل و حقوق اسالمي اشاره  ضعف منابع داخلي در اين حوزه و ندرت مطالعات تطبيقي حقوق بين
گيـري از آگاهـان ايـن دو     ه الملل از منظر اسالم و بهر از نگاه ايشان پرداختن به حقوق بين  . مودندن

  .الملل معاصر و جديد و حقوق اسالم، ضرورتي قابل توجه است حوزه، حقوق بين
ان        با نزديك شدن به زمان نماز ظهر، بخش اول برنامه  ه پايـان رسـيد و از ميهماـن هـاي همـايش ـب

 در 14 ساعت ها، س از اقامه نماز، صرف نهار و استراحت جهت پيگيري ادامه برنامهخواسته شد پ  
  .حضور بهم رسانندهمايش سالن محل برگزاري 

 و با استقرار هيأت رئيسه و دعـوت از دكتـر منـوچهر    14هاي همايش در ساعت  بخش دوم برنامه 
  .توسلي نائيني براي ارائه مقاله آغاز شد

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

  .دكتر توسلي نائيني استاديار و مدير گروه حقوق دانشگاه شهر كرد
ه   دكتر توسلي در مقدمه مقاله خود به پيشينه و سابقه مدارس حقوق و آموزش حقـوق        در ايـران ـب

كنندگان  تالش تحصيلو حاصل ر دوره قاجاريه و آغاز اين جريان را اواخسبك جديد اشاره كرده 
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 به اين ترتيب حقوق ايران عالوه بر گرايش به سـمت حقـوق   .نستندايراني در فرانسه و مكزيك دا  
  . ژرمني نيز متأثر گرديد-هاي حقوق رومي  از بعضي سنت اسالمي،

، كـار عملـي،   با اين حال وضعيت حقوق ايران در مقايسه با كشورهاي پيشرفته، به لحاظ تـدريس  
  .بخش نبوده و نيازمند بررسي جدي است ، چندان رضايت...پويايي و روزآمدي، محتوا و منابع و 

ا   هاي رشته حقوق ايـران در جريـان مطالعـه تطبيقـي و مقايـسه       هدف مقاله بررسي آسيب    اي آن ـب
  .وضعيت حقوق در فرانسه است

  سابقه آموزش حقوق در ايران) الف
  . شود  تاريخچه رشته حقوق و آموزش رشته حقوق در ايران ارائه مياين مبحث در دو بخش

  تاريخچه رشته حقوق در ايران-1
ه   ليل ارتباط نزديكش با فقه، در مد به د در گذشته مباحث حقوقي در ايران عموماً  رس طلبگـي و ـب

  .گرفت هاي علميه مورد مطالعه، بررسي، تدريس و آموزش قرار مي سبك خاص حوزه
شـماري از  . شـود   تشكيل مدارس جديـد در حـوزه علـوم اجتمـاعي مطـرح مـي       قاجاريهدر زمان   
ه تأسـيس مـدارس      كردگان خارج از كشور با پيگيري نوانديشان و اصالح    تحصيل طلبان داخلـي ـب

گردد،   تأسيس مي  اولين مدرسه عالي حقوق در كشور رسما1298ً در  نهايتاً. جديد همت گماشتند  
 حقـوق جنـايي و اقتـصاد از     الملل عمـومي، حقـوق تطبيقـي،    هاي حقوق بين اولين اساتيد در رشته  

ي نيـز در ايـن مركـز     1300سال . گردند فرانسه استخدام و به ايران اعزام مي     شماري مدارس ايراـن
  . شوند مشغول به كار مي

مدرسه عالي حقوق و علوم .  مدرسه عالي سياسي و حقوق در يكديگر ادغام شدند، دو1306سال 
  در كنـار مدرسـه حقـوق و علـوم سياسـي،     . ياسي دو شعبه علوم قضايي و علـوم اداري داشـت   س

درسه را نسبت به نيازهاي التحصيالن م  تا كمبود فارغبود  شدهدر عدليه برقرارنيز هاي آموزشي  دوره
  . ان نمايدعدليه جبر
شكده    سياسـي،  مدرسه عالي تجارت به مدرسه عالي حقوق و علومن با پيوست1312در اسفند    داـن

شكده تـا   . يابد  گشايش مي  حقوق رسماً  شكده حقـوق در ايـران محـسوب      1320اين داـن  تنهـا داـن
  . است شده مي

 دومين مركز آموزش عالي ،شكده حقوق اين دانشگاهن دانشگاه ملي ايران، داأسيس بات1325در سال 
 . شيراز گـشايش يافتنـد   مجتمع آموزش عالي قم  دانشكده حقوق60 و 50دهه  . حقوق كشور شد  

دانشكده حقوق دانشگاه تربيت مدرس و دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري، دانشكده افسري، 
آمـوزش حقـوق قـرار گرفتنـد گـسترش رشـته حقـوق در سـطح         مـسير  و مراكز دادگستري نيز در  

  .هاي و مراكز آموزش كشور در مقاطع مختلف تا به امروز ادامه داشته است دانشگاه
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  آموزش رشته حقوق در ايران-2
 و  آموزشي، نوع دروس و محتواي آن در دوره كارشناسـي   در اين قسمت نويسنده مقاله به برنامه  

 136 دروس دوره كارشناسي رشته حقوق در ايران در به گفته ايشان. پردازند  تكميلي ميتحصيالت
 94 واحد اختياري و 6پايه،  واحد دروس 15 واحد دروس عمومي، 21(شود   واحد ارائه مي138تا 

  ).واحد تخصصي
 . كنند را دنبال مي دسته دروس عمومي، پايه، تخصصي واصلي اهداف متفاوتي 4 به لحاظ محتوا،    

ه      : به عبارت ديگر  دروس عمومي به منظور توسعه اطالعـات و معلومـات عمـومي، دروس پايـه ـب
صلي و تخصصي، دروس اصلي به عنوان زمينه براي دروس ا  علمي و ايجاد پيش منظور تقويت بنيه

اساس و مبناي دروس تخصصي و دروس تخصصي جهت ارتقا كارآيي علمي و عملي دانشجويان 
  .آموزي قضايي استرو كا) 2و1(دروس عملي رشته حقوق شامل كارتحقيقي .شوند ئه مياار

اظهار داشتند كه دكتر توسلي در ادامه به كمبود كتب آموزشي جديد و منابع درسي اشاره كرده و    
ها و نيازهاي جديد و نيز حجم و تنوع موضوعات  پيچيدگيمواد درسي و منابع اين رشته تناسبي با 

عدم وجود كتابخانه تخصصي و نشريات منظم از ديگر مسايل مبتالبه به نظر ايشان .  ندارداجتماعي
  .بوده و نيازمند توجه جدي استور آموزش رشته حقوق دركش

ر تئـوري    ر كالستدريس حقوق د  هـاي حقـوقي     درس بصورت تجزيه و تحليل قوانين و مبتنـي ـب
رود خالقيت ذهني، جـسارت و قـدرت اسـتدالل      ميآموختگان اين رشته انتظارات    دانشاز  . است

ي در هاي ضعف چنين آموزش.  و تسلط خود را به زبان و ادبيات افزايش دهند نمودهخود را تقويت
  .طلبد شود و به اين ترتيب رويكردي اصالحي را مي دوره كارشناسي احساس مي

 واحد درسي 182 تا 172 و كارشناسي ارشد پيوسته 30 تا 28در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته      
 واحد درسي مشتمل بر واحدهاي آموزشي 50 تا 42تعداد واحدهاي دوره دكتري نيز . شود ارائه مي

  .و پژوهشي است
  سه سابقه رشته حقوق در فران-ب
   تاريخچه رشته حقوق-1

ه عنـوان حقـوق موضـوعه در جنـوب      . رشته حقوق در فرانسه سابقه ديرينه دارد   زماني حقوق رم ـب
ور و حقوق كليسايي در كل كشو ي در شمال اين كشور نسه، حقوق ژرمن به عنوان حقوق عرف فرا

هاي معمولي و  حل  راههاي فني حقوق، حقوق ژرمن حقوق رم جنبه.دش   مي هاي كليسايي اجرا دادگاه
 و حقوق كليسايي در حقوق خانواده و محاكمات جزايـي تـأثير   ندكرد شيوه محاكمات را ارائه مي   

  .داشت
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. شـوند  ها براي وحدت و تجديد حيات حقوق در فرانسه  وارد عمـل مـي   از قرن سيزدهم دانشگاه  
ست كـه آمـوزش رشـته    الزم به ذكر ا. آغاز تدريس حقوق ملي در فرانسه قرن هجدهم بوده است     

ه عنـوان     ها و گروه حقوق در تمامي دانشكده  هاي حقوق در اين كشور با تأكيد بر اهميت قـانون ـب
  .منبع اصلي حقوق جريان دارد

   آموزش رشته حقوق در فرانسه-2
.  مبتني بر تجزيه و تحليل انتقادي و تأملي بر مسايل حقوقي است، در فرانسه  حقوقآموزش رشته   
 انتقاد است كه امكان تحليل وير، تجزيه وتفستر از آن توانايي   ضروري است اما مهمشناخت قواعد

  .دهد فهميدن كاربرد قاعده جديد و اهداف آن را نشان مي
وده و در پايـان آن مـدرك ملـي در     هاي آموزشي دانشگاهي فرانسه سه  دوره رجـه اعطـا    د3 گانه ـب
  ).هفت سال(و دكتري ) پنج سال (Masterمستر )سه سال(ليسانس : شود مي

كـالس درس و كارهـاي تحقيقـاتي و    : هاي فرانسه به دو صورت است  آموزش حقوق در دانشگاه   
هاي  شود در جريان دوره هاي درس عموماً با تعداد زيادي دانشجو برگزار مي    اگرچه كالس . عملي

صورت  هـاي قـضايي را    درس، دانشجو تحت نظر اسـاتيد 30عملي يا كارهاي تحقيقاتي حدود     ـب
  . گرددكنند كه موجب تعميق شناخت و آگاهي نظري كسب شده عملي تجربه مي
و مجالت حقوقي در ها داراي بسياري از كتب حقوقي فرانسه و ساير كشورهاست  كتابخانه دانشگاه

استفاده از اينترنت نيز مشكل كمبود احتمالي منابع درسي را مرتفع . گيرد  قرار ميشجويانناختيار دا
  .ه استنمود
اين رويكرد به . شوند  موجود تعريف مييها هاي كارشناسي ارشد بر اساس نيازها و ظرفيت    رشته

الملل،  هاي جديد در اين رشته مانند حقوق تجارت بين كاربردي كردن دانش حقوق و ايجاد گرايش
  .كند كمك مي...  زيست و  حقوق محيط

  شناسي رشته حقوق در ايران  آسيب-ج
وضعيت رشته حقوق در ايران با وضعيت اين رشته در فرانسه، موارد زير به ه آموزش پس از مقايس

  :شناسي صورت گرفته بيان شدند عنوان نتيجه آسيب
ات و       _    ه دليـل كمبـود امكاـن شجويان ـب  عدم وجود فضاي مناسب و كافي براي كار عملي داـن

   قضائيه و نيز تعداد زياد دانشجويان  مشكالت مالي قوه
ا توسـعه و تنـوع گـرايش       _    قـوقي و  هـا و مباحـث ح    عدم تناسب مواد و منابع رشته حقـوق ـب

  پيچيدگي ناشي از اين تنوع
شدن واحـدهاي    ( ناهماهنگي و عدم تناسب دروس با حجم موضوعات اجتمـاعي       _    ه روز ـن ـب

  ) درسي
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  هاي حقوق  كمبود كتب و منابع درسي در برخي رشته_   
حـساب و برنامـه    زش و پژوهش در رشته حقوق به دليل پذيرش بي كاهش سطح كيفيت آمو   _   
  .هاي مختلف كشور هاي متعدد حقوق دانشگاه شجو در گروهندا

اي كشور تنها ه تند كه دانشگاه كلي مباحث مقاله چنين اظهار داشبندي جمع دكتر توسلي در پايان با 
بجاي تحليل . نداشتند پيشرفتي در تنها شاهد تحول كمي بوده و از بعد كيفيدر مورد رشته حقوق 

 صرفاً تجزيه  انتقادي و تأمل بر مسائل حقوقي و هدايت دانشجو به سمت تفكر در مسائل حقوقي،
تعداد كم دروس عملي . هاي حقوقي در دستور كار اساتيد قرار دارد و تحليل قوانين و ارائه تئوري 

ضعفي اساسي در تعميق كارآمدي مباحث دهد كه  توجه بيش از حد به مباحث تئوريك را نشان مي
  .است

شريه  يبه روز كردن منابع درسي و آموزشي متناسب با پيچيدگي و نيازها    هـاي    جديد، افـزايش ـن
ر رشـته     ي به سمت كارهاتر حقوقي و گرايش بيش    عملي و ارتباط بيشتر با نهادهـاي تأثيرگـذار ـب

  .ش آن در كشور مؤثر باشدهاي حقوقي و آموز تواند در بهبود وضعيت رشته حقوق مي
 استاديار و مدير گروه فقه و حقوق ،خانم زهرا گواهي   ازپس از ارائه مقاله توسط دكتر توسلي،     

  . براي حضور در جايگاه جهت ارائه مقاله دعوت بعمل آمد نور مشهد دانشگاه پيام 
  جايگاه فقه و مباني حقوق اسالمي در نظام دانشگاهي كشور: عنوان مقاله

فقـه و مبـاني   « بررسي جايگـاه   مقالهاي اظهار داشتند كه هدف سنده مقاله در ابتدا با بيان مقدمه  نوي
خه مجزا در ه وضعيت اين دو رشته به عنوان دو شا رشته حقوق با نظربدر ارتباط با» حقوق اسالمي

اوره نظير مشاغل قضايي، وكالت و مـش ( منطبق در حوزه اشتغال است هايرهاي كشور و د  دانشگاه
  ...).حقوقي، سردفتري و

رسند؟ علت گريز رشته حقوق از  چرا اين دو رشته تحصيلي مجزا در نهايت به وحدت شغلي مي   
ه اسـت كـه رشـته حقـوق          ا رشـته  همـسايگ اين گرايش چيست؟ چگوـن اهمگون را در    ي ـب هـاي ـن

ه و مباني حقوق  با فقدانشكده شدن پذيرد ولي هم  بيات ميهاي علوم اداري و اقتصاد و اد دانشكده
  .تابد؟ مقاله بدنبال پاسخ به اين سؤاالت است را برنمي

  در خصوص رابطه فقه و حقوق اشاره سه ديدگاه رايجه مقاله نويسنده ببراي ورود به بحث اصلي   
  :كند مي

از اين نظر فقه و . بيند ديدگاهي كه فقه و حقوق را يكي دانسته و تفاوتي ميان آن دو نمي    -1
اگرچه به لحاظ چند و چون بين مـسائل فقـه در اسـالم  و    . احد هستند جنس و حقوق از   

و ماهيت فرقـي ميـان فقـه و    طبع حقوق در كشورهاي غير اسالمي تفاوت هست، از نظر  
  .حقوق نيست
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 الهـي  الفارق دانسته و بر جنبه شرعي و معو قياس گروه ديگر رابطه فقه و حقوق را تباين   -2
از نظر اين گروه از آنجا كه فقه از سوي خداوند بوده و . دان دهفقه و بشري حقوق اشاره كر

ا  . باشد نياز مي كامل است جامعه از پرداختن به حقوق بي   ثابت بودن فقه و پيوستگي آن ـب
ايـن ديـدگاه از انتقـاد مـصون نبـوده      . اخالق نيز امتيازات ديگر فقه نسبت به حقوق است   

 رشد و بالندگي ،يپرداز تحليل علمي و نظريهقه مانع از العاده به ف بخشي فوق تقديس. است
 .آن شده است

وجه اسـت چـرا كـه فقـه داراي      از منظري ديگر رابطه فقه و حقوق، عموم و خصوص من   -3
تـراق   بخـش عبـادات و نقطـه اف    قه از حقـوق مورد افتراق ف. احكام وضعي و تكليفي است 

... ها و  خانه ، وزارتخارجيها و ادارات داخلي و  حقوق از فقه قوانين اجرايي در سازمان     
ه معـامالت، حقـوق جـزا و برخـي        فقه و حقوق نيز عمـدتاً نقطه اشتراك  . است وط ـب  مرـب

 . و وظايف فرد نسبت به جامعه استموضوعات حوزه حقوق عمومي

سته و فقـه را از آنجـا كـه مباحـث         نيز  گروهي   رابطه فقه و حقوق را عموم و خصوص مطلـق داـن
م و علم حقوق را به دليـل آنكـه شـامل مباحـث فقهـي      د نسبت به حقوق عاگير را در برميحقوقي  

توان با نظر به منابع هر يـك از   رابطه فقه و حقوق را همچنين مي. اند  خاص معرفي كرده  شود،  نمي
  .آنها بررسي نمود

  ...قرآن، سنت، عقل و اجماع، استنباط و استخراج: منابع اختصاصي فقه
؛ ي ژرمنين الو، رومهاي حقوقي كام ضوعه ديگر كشورها، نظامحقوق مو: منابع علم حقوق

عرف، عقل، استلزامات عقليه، شرايط و مقتضيات زماني، رويه : منابع مشترك فقه و حقوق 
  ... قضايي و 

  اما رابطه فقه و حقوق تعامل است يا تقابل
  است ديگر معتقدگذاري و رابطه پيچيده اين دو حوزه بر يكنويسنده مقاله با اشاره به تأثير

دو در كـشورهايي   به رابطه ايـن نظر توان ميان فقه و حقوق تقابل و تباين يافت بويژه   نمي
چون جمهوري اسالمي ايران و حضور فقه در حكومت سخن از تعارض ايـن دو عرضـه     

  .محلي از اعراب ندارد
عارضـاتي روي  قهي تبا اين حال در مقام اجرا گاه ميان قواعد و قوانين حقوقي و قواعد ف     

ي برانگيز دهد كه چالش  مي ه    ) سـار كـردن   سـنگ ( است نظير مجازات شرعي زاـن كـه بنـا ـب
  .يابد و مواردي از اين قبيل هاي ديگري مي مالحظات اجتماعي صورت

بيني شده از جمله صدور احكام ثانويه بر  هاي فوق پيش هايي براي رفع چالش  حل  البته راه 
ر       فقه مـي  به عبارت ديگر.كاناساس مصلحت و شرايط زمان و م   د ضـمن تأكيـد ـب تواـن
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ها و معضالت احكام فقهي و قـوانين   چوب ثابت بصورتي فعال و پويا در حل چالش  رچا
توان با بررسي متون درسي رشته فقه و بازنگري  در اين راستا مي. موضوعه وارد عمل شود

ارج نمـوده و بحـث از   در آن مباحث غير مبتال به شرايط امروزي را در برنامه درسـي خـ     
  .دتحدثه و نوظهور را جايگزين آن نمايمسايل مس

خانم گواهي با اشاره به وحدت شغلي دو رشته فوق بر ضرورت نزديكـي هرچـه بيـشتر         
راي    حل واحدها ومحتواي درسي رشته فقه به حقوق تأكيد داشته و در پايان راه    هـايي را ـب

  :اند، از جمله ق پيشنهاد نمودهتعامل بيشتر فقه و مباني حقوق اسالمي و حقو
 گرفتن در شمار  ا جايحقوق اسالمي از رشته الهيات و ي مستقل شدن گرايش فقه و  _   

  اي رشته و خروج از حالت ميان» حقوق اسالمي«هاي حقوقي تحت عنوان  گرايش
   تغيير و اصالح متون فقهي و افزايش واحدهاي عملي و كاربردي حقوقي _   
  هاي فقهي و اصولي  كردن پژوهش كاربردي_   
   كتب فقهيياج نقد و تحليل محتواورآميز فقه و  اقزدايي افراطي و اغر  تقدس_   
ه در   به با   ه مقاـل پايان رسيدن ارائه مقاله خانم گواهي، دكتر سيد مهدي دادمرزي براي اراـئ

ي و دادمرزي طلبه مقطع خارج و عضو هيأت علمسيد مهدي آقاي جايگاه حاضر شدند 
ضرورت آموزش فقه : عنوان مقاله.باشند شگاه قم ميننيز مديرگروه حقوق خصوصي دا   

  هاي حقوق  در رشته
ث اصلي ضـرورت آمـوزش فقـه در رشـته     اله در مقدمه خود براي ورود به بحنويسنده مق 

دستوري مطرح كـرد و   ضرورت دستوري و ضرورت عيني و فرا حقوق را به دو صورت 
 تحقيقـي و پژوهـشي،     تـاريخي،  في، چنين آموزشي به لحاظ فلسعنوان نمود كه ضرورت  

  .فضيلي و قضايي ضرورتي عيني و ملموس و قابل شناسايي استت
ه     از آنجا كه فقه از منابع حقوق موضوعه ماست نميبه اعتقاد ايشان   دون مراجعـه ـب توان ـب

 آمـد    نايـل هاي مـدني و كيفـري   فقه به شناخت عالمانه حقوق ايران به خصوص در زمينه     
هـاي حقـوق در مقـاطع مختلـف همـواره       بنابراين ضروري است كه آموزش فقه در رشـته   

  .مدنظر باشد
  .دكتر دادمرزي در ادامه به توضيح ابعاد مختلف ضرورت آموزش فقه پرداختند

زام    مهمترين سؤال فلسفه حقوق پرسش از دليل عقلـي توجيـه     : ضرورت فلسفي  كننـده اـل
در نظر  يغايت براي او، انسان مطابق اصول فلسفي مكتب اسالم، خالق. نهفته در قانون است

. اسـت  اي را از طريق وحـي در اختيـار او قـرار داده    گرفته و جهت نيل به آن غايت برنامه   
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د مرتكـب ظلـم     فرمانتفاوت بوده و خود را مطيع آن چنانچه انسان به اين برنامه بي   نداـن
  .ي استشده و قبح ظلم از بديهيات اوليه عقل

زام كنـد و چـون حكـ    تواند خداوند چون مالك است عقالً تنها او مي  عـالم اسـت   و م ي اـل
ه هـم در يـك     از طرفي چون انسان. د بودتواي اين الزامات نيز موجه خواه   حم ها نسبت ـب

رتبه هستند هيچ كس نسبت به ديگري سلطه ندارد مگر آنكه از ناحيه سلطان مطلق چنين   
 -السالم عليه-به امام معصوم ) ص(اين سلطه پس از پيامبر اكرم . اشدب حقي به او داده شده

فقها به عنوان نايبان عام ) براساس منطق شيعه(شود  فقيه تفويض مي و از سوي امام به ولي   
. يابنـد  ي خـالق دسـت مـي   ر اجتهاد، به كشف عيني آراء تشريع معصوم، براساس سازو كا   

  .شود  تكاپوي روشمند فقها، فقه ناميده مي
ه ايـن ترتيـب   هاي فقهي حاكم است  برگزاره،قوانين موضوعه تنها براساس مدل فوق      و ـب

هـاي   گزاره. تفكيك ميان فقه وحقوق معقول نخواهد بودلذا شوند  آور شناخته مي   الزام عقالً
  .ندتند كه از مشروعيت فقهي برخوردارهايي هس آور نيز گزاره حقوقي الزام

ترين متن قانوني بعد  ه ايران همزاد مشروطيت است، مهمحقوق موضوع ضرورت تاريخي 
ملزم به انطباق مقررات موضوعه با احكام و )قانون اساسي و بويژه متمم آن(از مشروطيت 
  .اسالم بودمقررات دين 

هاي حقـوقي از جملـه    امبه عنوان مادر تمام نظ(دكتر كاتوزيان نيز جايگاه حقوق مدني را   
ا  .داند  هاي عميق فقهاي اسالم مي حمات و نوشتهمديون ز در كشور   ) ايران  نويسنده مقاله ـب

بررسي متون و شواهد گوناگون نويسنده به اين نتيجه رسيده است كه ريشه داشتن حقوق    
اي مولود يك نوع حاكميت خاص سياسي در يـك برهـه تـاريخي      موضوعه در فقه پديده   

  .ستا  صورت گرفتهوضع طبيعيبه اقتضاي بلكه نبوده خاص 
قرار داشتن فقه در شمار اصلي منابع حقوق موضوعه ايران و  ضرورت تحقيقي و پژوهشي

ه      تجلي آن در آثار علمي دانشمندان حقوقي كشور توجه به فقه را در تحقيقـات حقـوقي ـب
ه     عمق انديـشه . آورده است صورت يك ضرورت پژوهشي در   تنهـا   هـاي مطـرح در فقـه ـن

. ران غيرمسلمان خارجي را نيز به خود جلب نموده استگ دانان داخلي بلكه پژوهش حقوق
ه   ).كنـد      اسـتناد ها در ايـن حـوزه   آننويسنده به شماري از مؤلفين خارجي و آثار   ( توجـه ـب

ا    (خـورد   هاي فقهي حتي در آثار مستشرقين نيز به چشم مي     كتاب تـاب  كويليـام جـونز ـب
  ...)و» باحه در شريعت اسالميصيد و ذ«موايث در شريعت اسالمي، اروين گراف با رساله 

 هـاي   محوري و شالوده نظامهاي فقهي خدا ه روح حاكم به آموزهالبته بايد توجه داشت ك     
تي اسـت و   و انسان خدايي برآمده از مكاتب پوزتيويسحقوقي مطرح امروز دنيا اومانيسم 
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ر  ربي با آشنايي ناقص خود از نظام حقوقي اسالم در صـد دان غ  لذا مستشرق و حقوق    د ـب
را به عنوان سيستم و نظامي كارآمد براي كشور خود معرفي نمايـد هرچنـد    آيد كه آن    نمي

بايـست در كـشورهاي    اما جايگاه اين نظـام مـي  . براي استفاده موردي از آن آمادگي دارد   
  .اسالمي ارتقا يابد

  نيني آموزش فقهضرورت تق
ين محدود به اختيارات تعيين نهاي چون تق ان از سوي خدا در حوزهافاضه حاكميت به انس

اي است كه بايد در اين محدوده به آن   مسأله،عدم تعارض با تشريعات خالق  . شده است 
چنين تمهيدي در جمهوري اسالمي ضمن اشاره صريح در قانون اساسي به    . توجه داشت 

ر مـصوبات        اختيارات مجلس شوراي اسالمي، با مقرر ساختن نظـارت شـوراي نگهبـان ـب
ني كشور اگر فقه ترين متن قانو رد توجه قرار گرفته است بنابراين براساس عاليمجلس، مو

گذاري ناديده گرفته شود مشروعيت آن قانون با چالش جدي  نين و قانوناسالم در مقام تق
  .مواجه خواهد شد

پيش از اين صورت قانوني دادن مراجعه به فقه با  ضرورت قانوني و قضايي آموزش فقه  
 اين دغدغه را برطرف نمود و 1358رو بود اما تصويب قانون اساسي در سال مشكالتي روب
ذكر در حكـم قـانون     هاي عينـي فـوق   تمام ضرورت  زام   (اـل ) آوري برخـوردار از ويژگـي اـل
قاضـي موظـف اسـت    «:  قانون اساسي آمده است167براي مثال در اصل    . انعكاس يافت 

د و اگر نيابد با استفاده از منابع اسالمي كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بياب  
  »...يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و

ه        دكتر دادمرزي در پايان با اشاره به ظرفيت   سبت ـب هاي آمـوزش فقـه در رشـته حقـوق ـن
شناسي اين پديده  هاي فقهي دانشجويان حقوق ابراز ترديد نموده و آسيب كارآمدي آموزش

هـاي    مهـارت  گري در متون آموزشي مربوط، سـاز و كـار گـزينش اسـتاد،    را منوط به بازن  
راي         آموزشي و ظرفيت   ستند، و ـب هاي قانوني در نظر گرفتـه شـده در آمـوزش حقـوق داـن

  : ارائه كردندهاي قانوني پيشهاداتي ظرفيت
 فلسفه فقه، هايي از گنجاندن درس مقدمه علم فقه در برنامه كارشناسي حقوق با بحث  _   
  ... شناسي فقه رابطه فقه و حقوق و ابع فقه، روشمن

» فقه متقارن« در حوزه يا درسي مستقل به  موجود از چهار عنوان درس متون فقه   ييك_   
  .اختصاص يابد تا با مواضع ساير مكاتب فقهي اسالم نيز آشنايي حاصل آيد

اختـصاص  » ثهفقـه مـستحد  « چهار عنوان متون فقه موجود يا درسي مستقل به  ي از يك_   
  .يابد تا دانشجو به فقه به عنوان دانشي پويا بنگرد
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   در مقطع ارشد حقوق جزا نيز مانند حقوق خصوصي درس اصول فقه اضافه شود_   
حقـوق مالكيـت فكـري و    (هاي جديد حقـوق   گيري در رشته هايي با جهت نامه   پايان _   

ها  عناوين درسي فقهي در اين رشتهتشويق شوند تا در آينده منابع الزم براي تكثير   )هنري
  .آماده گردد

راي پـذيرايي و اسـتراحت       ادمرزي تا ارائهدر فاصله ارائه دكتر د    ي مقاله بعدي زمـان كوتـاهي ـب
هـاي   از ميهمانان حاضر در همايش خواسته شد با تكميل نمـودن فـرم  . ميهمانان در نظر گرفته شد 

 و پژوهشي خـود در زمينـه همكـاري و ارتبـاط بعـدي      طراحي شده و درج سوابق فعاليت علمي     
 فرهنگي و علوم انساني را فراهم ساخته و اين مركز را از پيشنهادات و نظرات اتپژوهشگاه مطالب

  .مند نمايند ارزشمند خود بهره
 و نوشـته دكتـر عـادل    "جـاودانگي و پاسـخگويي    فقه جزايي،" عنوان اي با مقاله بعدي مقاله  
هـاي    براي ارائه در اين قسمت از برنامه بود كه د يار دانشكده حقوق دانشگاه قم، ساريخاني، استا 

  .  بود همايش در نظر گرفته شده
ودن،      جـاودانگي و   دكتر ساريخاني با بيان اين مطلب كه فقه عهده دار سه امر مهم يعني جهاني ـب

مبر و اصل اكمال دين به از نظر ايشان اصل خاتميت پيا. خود را آغاز نمودندفراگيري است بحث   
ورد تأييد و پيامبر و ائمه معصومين همگي صحت اين ادعا را مهمراه آيات متعدد قرآن و سخنان  

پاسـخگويي فقـه و بخـصوص فقـه جزايـي      سؤال اصلي مربوط به چگـونگي  دهند،   تأكيد قرار مي  
تـر   روز هم پيچيـده ز به و نامحدودي كه رومتغير نيازهاي  نيازهاي اساسي و نوپيداي انسان است،     

كالبد هاي پزشكي چون  تحدثه در قلمرو فقه جزا بسيار فراوانند از جمله بحثسمسائل م. شوند  مي
خريد و فروش و تزريق   سقط جنين، پيوند اعضا از مرده به زنده، باروري مصنوعي، شكافي مسلمان،

  ....خون و
شكده توانايي كتب متون فقـه مرسـوم   حاضر همچنين به بررسي   مقاله   هـاي حقـوق مطـرح     در داـن
  . خواهد پرداختدر پاسخگويي به اين نيازهاي جديد. است شده

  . بخش اول مربوط به تعاريف مفاهيم مورد استفاده در مقاله است
در . باشـد   مـي  شناخت نسبت به رفتار مثبت ممنوع و رفتار منفـي ممنـوع و شـرعي      : فقه جزايي 

 معرفي شده است، به اين ترتيب فقه علمي  از ادله تفضيلي، شرعي  علم به احكام تعريفي ديگر فقه،
  .است مانند ديگر علوم كه ابزار، اهداف و موضوعات خاص خود را دارد

 علمي كه در آن قواعد حاكم بر تدوين قانون جزا و رسيدگي و اجراي مجازات و علل :حقوق جزا
مرز بين علم و . علم و عمل استعلم حقوق جزا مركب از . گيرد سقوط آن مورد مطالعه قرار مي     

  . عمل اين علم، مرز ميان علم حقوق و فن حقوق است
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  :رابطه فقه جزايي و حقوق جزا
اشـتراكات زيـادي    هـا،  از تفـاوت  فقه و حقوق گذشته. د دارد رابطه زيادي ميان اين دو علم وجو   

ز اين دو وجـه خـود   هر يك ا. فقه جزا  و حقوق جزا داراي دو جنبه علمي و عملي هستند  . دارند
  .داراي دو مرحله است

  نين كارگيري متد و ابزار استنباط و تقپردازي و به  مرحله نظريه -
 مرحله استنباط و وضع حكم شرعي و يا قانون -

  :با توجه به اين موارد سه جهت در فقه و حقوق ملحوظ است
  نظريه پردازي و تحليل علمي -
 استنباط حكم و وضع قانون  -

  عي و قواعد حقوقياجراي احكام شر -

ه       ايشان در ادامه به آرا گروهي اشاره كردند كه معتقدند رابطه      دارد و ـب اي ميان فقـه جـزا وجـود ـن
  :كنند از جمله داليلي در اين زمينه استناد مي

   .را نبايد با هم مقايسه كردو اين د  ها است و شريعت از نزد خدا، حقوق ساخته انسان -
 .كند نياز مي ست و مارا از پرداختن به حقوق بيشريعت نقصي ندارد و كامل ا -

 .فراگير و تبديل ناپذير است ولي قواعد حقوق متغير و وضعي است  قوانين و احكام شرع، -

تماعي اسـت  احكام شرع پيوند ناگسستني با اخالق دارد ولي حقوق چون خواهان نظم اج   -
 .ردرا ناديده بگي ا يك قاعده اخالقي آنممكن است هنگام تعارض ب

اسـت،   هاي متقن و محكمي به هر يك از ايرادها داده شـده   دكتر ساريخاني اشاره كردند كه پاسخ 
اساس پاسخگويي فقه به نيازهاي امـروز  .)  قابل دسترسي است هاي در متن اصلي مقاله اين پاسخ (

  جامعه بشري چيست؟
ها براي  كه در همه زماننخستين ابزار پاسخگويي فقه شيعه جامعيت آن است  : جامعيت فقه) الف

  .ها قابل عرضه است ها در همه زمينه همه نسل
سيار . توار استفقه بر اصول بسيار قوي و دقيقي اس :  توجه به عقل )ب از  يمالزمات عقلي در ـب

 حكمي كه حتي در مواردي حكم عقل سليم و قطعي بر. ي اجتهاد و استنباط فقيه است نامباحث مب
  .گردد ا حكم عقلي صريح سازگاري ندارد، مقدم مي بدر روايتي به حسب ظاهر

  توجه به مصالح و مفاسد افعال) ج
  متعهد به ظواهر )د
  توجه به قواعد فقه جزايي) ه
  تحدثهستوجه به مسائل م) و
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  توجه به متد و سيستم استنباط ) ز
  : اشاره كردندموارد زيربه هاي متون فقه جزا  نويسنده مقاله در اشاره به كاستي

فتار فردي و عبـادي رشـدي تـك بعـدي     ه در دايره رفق: عدم توجه به ابعاد اجتماعي و عيني ) لفا
ط و من   . و همراه با تحول جوامع پيش نرفته است داشته   اسـبات  علي رغم دگرگـوني شـتابنده رواـب

ه تئـوري مباحثـه      فقه  اجتماعي،   رشدي دور از اين روند ادامه داد و در نتيجه تئوري اداره جامعـه ـب
براي كارآمدي فقه بايد از تقليد فراتر رفته و انظار گذشته را نقـد نمـود و    . درون حوزه تبديل شد   

  .تحوالت مختلف متون جزا را مورد توجه قرار داد
  عدم اهتمام كافي به فقه جزايي) ب
  عدم توجه الزم به قواعد فقه جزايي و اصول فقه) ج
  ارائه نكردن درس آيات االحكام) د

  :زايي را به صورت ذيل مطرح نمودندآمد كردن متون فقه ج هاي كار دكتر ساريخاني راهدر پايان 
  نظام وار كردن فقه و سيستمي نمودن آن از طريق) الف

  ها افزودن به كميت و كيفيت علم اصول فقه در تمام دوره -
ه عنــوان كـاربردي و عملـي كــردن         - اضـافه نمـودن درس روش تفـسير قــوانين كيفـري ـب

 ي حقوقي، فقهي و اصوليها آموخته

  غني كردن دستگاه استنباط از طريق) ب
   واحد آيات االحكام به دوره كارشناسي2اجباري كردن حداقل  -
 هاي تحصيالت تكميلي درس تفسير آيات جزايي در دوره -

 تدوين كتاب براي اين درس -

 نگاهي جديد به دو منبع اجتهاد، قرآن و عقل  -

  هاي الزم  جديد و ارائه آن به فقه و يافتن پاسخموضوع شناسي نسبت به موضوعات) ج
  )فقه مقارن و تطبيقي(احياي سنت تضارب فتوا) د
  هاي درسي ها در حوزه دي به مسائل مستحدثه و قرار دادن آناتوجه جم) ه

  
ه    پس از ارائه مقاله دكتر ساريخاني،     دكتر هادوي تهراني با اشاره به وجوه قابل توجه مقاالت اراـئ

هاي فقه  يي  از توانا صوص در حوزه رابطه فقه و حقوق و ضرورت بازنگري به جايگاه فقه، شده بخ 
ا دو دسـته حكـم      به گفته. در همراهي با شرايط روز سخن گفتند       ايشان در فقه به لحاظ احكـام ـب

  به معناي واقعي مواجهيم كه از اين ميان يكي غلبه بيشتري داشته و تصور رايج و غالب آن را فقه،  
  .شمول و ديگري احكام متغير و موقعيتي يكدسته احكام ثابت و جهان. مي داند 
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. ها خدشه بردار نيست يسي مقدس اند و قدرت آنچه امضايي و چه تأسشمول فقهي   احكام جهان 
گ    احكام موقعيتي مشمول شـرايط زمـاني   تي،شمولند يا موقعي  احكام امضايي يا جهان     شـده و رـن

  .گيرند موقعيت مي
   بهتر هادوي با اشاره به تعامالت دو سويه و گسترده فقه و حقوق به توانايي پاسخگوييدك

تـوان موضـوعات را از حقـوق و     حقوقي به شيوه فقهي اشاره كردند و اظهار داشتند كه مي  مسائل  
  .استدالالت را از فقه اخذ نموده و احكام متناسب را استخراج نمود

  
  

به دعوت هيأت رئيسه آقاي حسن صباحي براي ارائه مقاله   تهرانيپس از پايان سخنان دكتر هادوي
ا     تجزيه و تحليل پيوند و ارتباط بين حقوق اداري و علوم اداري با تأكيـد بـر   "عنوان خود ـب

آقاي صباحي دانش آموخته حقوق عمومي در مقطع .  در جايگاه حاضر شدند   "مديريت دولتي 
  .هستندكارشناسي ارشد از دانشگاه شيراز 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

با بيان اين نكته كه موضوع دو رشته علوم اداري و حقوق اداري معطوف به بررسـي اداره و  ايشان  
در توضيح مطالب مقاله نويسنده . هاي اداري است ارتباط اين دو را بسيار نزديك دانستند    سازمان

پرداخته و سپس ارتباط ابتدا به تعريف حقوق اداري و بخصوص مديريت دولتي  اظهار داشتند كه    
ه عنـوان يكـي از        و تعامل دو رشته فوق الذكر را بررسي نموده   اند به گفتـه ايـشان حقـوق اداري ـب

كه علوم اداري تمام جهات  هاي اداري سرو كار دارد در حالي  سازمان باهاي حقوق عمومي گرايش
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ر    . كنـد  را بررسي مي هاي فني آن الخصوص جنبه هاي اداري علي سازمانو جوانب   ايـن پـژوهش ـب
دانان نيز هست شكل گرفته و اميدوار  اساس موضوعات علوم اداري كه از طرفي مورد عالقه حقوق

  .هاي جديدي را براي گسترش تئوري حاكميت قانون بر اداره فراهم نمايد است افق
ون بر اداره ميت قانمقاله كه با تعريف علم اداره و مديريت دولتي، حقوق اداري و تبيين مفهوم حاك

ه اصـل     شود،  آغاز مي  ا توجـه ـب  تأثير و تأثر متقابل حقوق اداري و مديريت دولتي را بر يكديگر ـب
  .كند هاي اداري بررسي مي حاكميت قانون و اصول فني و دموكراتيك حاكم بر سازمان

رد؛ در مديريت دولتي با گرايش حقوقي سه نوع ارتباط بين حقوق اداري و مديريت دولتي وجود دا
هاي حمايت از  گيرد به اين معني كه حقوق اداري راه ارتباط اول از طريق حقوق اداري صورت مي  

ارتباط دوم از طريق قـضايي كـردن فراينـد تـصميم     . نمايد حقوق افراد در مقابل اداره را تعيين مي  
يم كنـد تـا در تـصم    به اين صورت كه مديران را ملـزم مـي  . گيرد گيري مديران دولتي صورت مي  

ارتباط سـوم از طريـق حقـوق اساسـي اسـت كـه       . ها از اصول و قواعد حقوقي پيروي كنند     گيري
هاي افراد در  ؤول اجراي قانون اساسي در مورد حقوق و آزادي مقامات قضايي خود را حافظ و مس

  .دانند برابر تجاوز مديران دولتي مي
  اصول حقوقي حاكم بر تصميمات مديران دولتي

  بيان داليلاصل الزام به  -
 اصل رفتار منصفانه و عادالنه -

 اصل الزام مديران دولتي به پاسخگويي به مردم -

  اصول فني و مديريتي حاكم بر تصميمات دولتي
  تفويض اختيار -
 سلسله مراتب اداري -

  . آمده استتوضيح مشروح هر يك از موارد فوق در مجموعه مقاالت همايش
و تأثيرات متقابل حقوق اداري و مديريت دولتي ادامه رابطه  آقاي صباحي بحث خود را با بررسي 

راي اداره و مـدير و   ند و در نهايت نتيجه مطالعه خود را به اين ترتيب اعالم نمود   هداد  كه قانون ـب
توسـط   عدم رعايت اين حد و مـرز   اداري است، كاركنان آن هدف نيست بلكه حد و مرز اعمال  

يك اداره وصول به مديران اما هدف . شود ميمات آنان ميمقامات اداري و مديران باعث بطالن تص
حقوق اداري . اهدافي است كه آن اداره يا سازمان به منظور وصول به آن اهداف تشكيل شده است

پردازد و در صورت تجـاوز مـديران از حـدود و اختيـارات      ها مي به تعيين وظايف و اختيارات آن 
هـاي قـانوني    ها از طريق مكـانيزم   ابطال تصميمات آندام بهها نظارت و اق  بر اعمال آن  شان  قانوني
 دفاع از حقوق مردم در مقابل  هدف حقوق اداري از اين نظارت و دخالت،. نمايد بيني شده مي پيش
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حقـوق اداري زمينـه   . باشـد  هاي اداري و رعايت اصل عدالت و عـدم تبعـيض مـي       تجاوز سازمان 
  .كند ي اداري فراهم ميها مشاركت مردم را نيز در تصميم گيري

 " باز انديشي آموزش حقوق در ايران"عنواناي با  مقاله ديگري كه در اين بخش ارائه شد مقاله  
 معاونت پژوهشي دانشكده حقوق و علـوم سياسـي دانـشگاه     بود كه دكتر عباس منصورآبادي، 

  .شيراز به دبيرخانه همايش ارسال نموده بودند
 سابقه آموزش حقوق در ايران از ضرورت بازنگري در سبك آموزشي دكتر منصورآبادي با اشاره به

گير حقـوق و   هاي حقوقي و تحوالت چشم اين رشته با توجه به آثار و پيامدهاي اجتماعي آموزش     
 فراينـد آمـوزش   از نظـر ايـشان   . هاي مربوط به آن در عرصه داخلي و خارجي سخن گفتند    دانش

كيفيت پذيرش دانشجو نادرست است، دانش اساتيد نسبت  كميت و نيازمند بازنگري است؛حقوق 
. به تحوالت جهاني به روز نيست، منابع درسي قديمي و بعضاً فاقد ارزش و اعتبار علمـي هـستند   

  .... ودهند هاي امروزي را پوشش نمي برنامه درسي و سرفصل دروس بسياري از نياز
جـويي را   ر جامعه مـا گرديـده و چـاره   تمامي اين موارد موجب ناكارآمدي نظام آموزشي حقوق د  

  .نمايد ضروري مي
ساني و رشـته      پويا و كارآمد ميان رشته تأكيد اصلي نويسنده مقاله بر ارتباط سازنده،  هاي علـوم اـن

هاي حقوقي در مقاطع تحصيلي پيش از دانشگاه جهـت فـراهم نمـودن      و ضرورت آموزش  حقوق  
  .هاي حقوقي است در رشتهها جهت ادامه تحصيل  آشنايي و توسعه مهارت

  .مقاله درصدد ارائه راهكارهايي براي مقابله با مسائل فوق است
 دكتر خادمان از اعضاي هيأت رئيسه بخش دوم همايش  در تأييد و ادامه سخنان دكتر منصورآبادي،

از ضرورت آموزش كاربردي و متناسب با نيازهاي جامعه در سيستم آموزشي و دانشگاهي سخن      
( به نظر ايشان جامعه علمي نياز به تربيت اساتيد مطلع به مسائل روز و آشنا به مباحث فقهي. گفتند

ه تقليـد    بايد از سرمايه. دارد) با توجه به پيوند رشته فقه و حقوق در ايران    ها استفاده شود و تنها ـب
ارتقاء را مقدمه   رهايي از مشكالت عنوان كرده و آن دكتر خادمان پژوهش سازنده را راه. اكتفا نكرد

   . جايگاه علم و عالم دانست
ي ارائه ها  براي عملي كردن پيشنهادها و برنامه نقاط قوت و ضعف آن،و ايشان با ارزيابي همايش  
در چنين را  و نياز به حضور تصميم سازان و افراد صاحب تأثير اجرايي شده ابراز اميدواري نموده 

ضمن بيان رابطه نزديـك حاكميـت و شـرعيت در نظـام     دكتر خادمان .  متذكر شدند  هايي  نشست
تند و اظهـار داشـتند كـه     ايفاي نقش اصلي و اساسي خود دانسجمهوري اسالمي فقه را موظف به     

  .ه براي تحقق اين امر وجود نداشته است اراده جدي و وسيع علمي نه در حوزه و نه در دانشگا
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 جايگاه رشـته  "هاي انگليس نيز با بررسي دكتر جاللي، فارغ التحصيل رشته حقوق از دانشگاه 
 ضمن ارائه نتايج مـشاهده مـستقيم و نزديـك خـود از     "هاي انگلستان و ويلز   حقوق در دانشگاه  

د كـه در جهـت شـناخت و          وضعيت رشته حقوق و آموزش آن در انگليس ابراز اميـدواري نمودـن
تبـاط  ها و تقويت ار ي از آنا  برطرف نمودن پاره هاي حقوق كشور،  هاي دانشكده   شناساندن ضعف 

ها و مشاهدات ايشان رشته  بر اساس يافته. ي مثبت برداشته باشندمراجع نظري و علمي حقوقي گام
هاي رشته حقوق در انگليس و ويلز  حقوق مشهورترين رشته دانشگاهي در انگليس است؛ آموزش     

ه   اند كه قدرت انديشيدن انتقادي در مورد ماهيت و اه طوري طراحي شده   داف قواعد حقـوقي را ـب
و بكاربردن قوانين مربوط دانشجويان اعطا نموده و فنون تحليلي كه براي ارزيابي وقايع و تشخيص 

قدرت انجام تحقيق و پژوهش مستقل حقوقي در يك زمينه خاص   ها بدهد، ها نياز است به آن به آن
ارائه مطالب حقـوقي از طريـق   حقوقي و يا قاعده خاص حقوقي را به دانشجويان ببخشد، توانايي      

ان ديگـر افـزايش       مقاله و توانايي كار گروهي را بدهد، دانش آنان را از طريق آموزش حقوق با زـب
ان     دهد، دانشجو را بايد براي انجام كارهاي متعدد حقوقي آماده سازد و نهايتاً فن استدالل را به آـن

  .هاي كشور مورد توجه قرار داد  دانشگاهتوان در آموزش حقوق در  چنين رويكردي را مي.اعطا كند
ها نيز  با پايان زمان در نظر گرفته شده براي ارائه مقاالت و رسيدن به زمان نماز، بخش دوم برنامه  

  .به اتمام رسيد و ميهمانان جهت اقامه نماز و استراحتي كوتاه سالن را ترك كردند
ؤاالت حاضرين در همايش شدند و به تناسب  هيأت رئيسه آماده پاسخگويي به س پس از اقامه نماز،

  .ها را پاسخ گفتند  پرسش سؤاالت هر يك از اعضاي هيأت رئيسه،
ه       ه اراـئ برنامه همايش با يك جمع بندي و تشكر از حضور ميهمانان و مدعوين و اعطاي هـدايا ـب

  .دهندگان مقاالت و مدعوين خاتمه يافت
اي را جهـت پـذيرايي و اسـتراحت     ي همـايش، برنامـه  جمعه سوم آذر ماه، دبيرخانه و كميته اجراي   

  .ميهمانان در نظر گرفتند
  
  
 


