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 جستارگشایی
حقوق عمومی مادرن باه تنظایم رابراۀ ناابرابر شاهروندان و دولات و تحدیاد قادرت سیاسای           

پاردازد.   هاای فاردی و تانمین خیار عماومی مای       در راستای تضمین حداکثر حاق  خواه تیتمام

 حقاوق عماومی   ساز تحقق اهداف غایی معرفات  آن نیز بستر 1بنابراین، آموزش رشتۀ دانشگاهی
 یمشا  خاط سو  ر بر هم هستند. برای نمونه از یکخواهد شد. این دو، همواره در حال تنثیر و تنثّ

داشاته و  این رشته ی مستقیم بر مناب  آموزشی تنثیررژیم سیاسی در حوزه آزادی نشر و رسانه 

ثیری مساتقیم بار   نتا ، آنهاای   هدر آماوز از سوی دیگر غنای مناب  آموزشی و اجماع یا افتاراق  

 کیفیت شکلی و ماهوی قوانین و مقررات دارد. 

در مراکز آموزش عاالی ایاران از    میحقوق عموشناسی آموزش  بر این اسا،، ابتدا به آسیب

در مقرا  کارشناسای حقاوق و     حقاوق عماومی  ریزی درسی درو،  و نقد برنامه طریق خوانش

واکااوی تسالط اسااتید و دانشاجویان      باه مقاط  تحصیالت تکمیلی این رشته پرداخته، سپس 

های حقوق عماومی و   های پایه و نهایتاً به بررسی انتقادی آموزه حقوق عمومی بر دانش و مهارت

   پردازیم. در این دیار می حقوق عمومی یافتگی توسعههای کمتر  ها و خاستگاه ریشهمرالعۀ 

 «حقوق»شناسی آموزش دروس حقوق عمومی در مقطع کارشناسی  . آسیب1
 ،یاک فان   ۀمثابا  باه است کاه حقاوق    یا گونه بهریزی آموزشی در دوره کارشناسی حقوق  برنامه

حقوقدانان نسل اوّل و جریان غالب  زیراحقوق مانند تکنیسین تربیت شود. آموزش و دانشجوی 

های فکری و فرهنگی، به تدوین  ن حقوق موضوعه، با غفلت از ریشهییعنی مُدَوِّنین و مفسّر، دوم

توان سِرّ نامعرفتی یا فنی شدن حقاوق در   که می یا گونه بهپردازند.  و تفسیر حقوق موضوعه می

ای بودن مباحث حقاوق دانسات اراساخ،     رشته توجهی به میان حقوقی و میان کم ایران معاصر را

 ۀمثابا  باه تاری میاان حقاوق     در دنیای امروز ارتباط و تعامل گسترده آنکه حال .و38-36 :1387

شناسای،   شناسای، انساان   شناسای، جامعاه   چون روان ،معرفتی از علوم انسانی با دیگر معارف آن

اند که بین  واقعیات مزبور موجب شده ،بنابراین آمده است.... به وجود  سیاست، اقتصاد، ادبیات و

های علوم انساانی از دیگار ساو،     سو و میان حقوق و دیگر رشته های مختلف حقوقی از یک رشته

های نوین  و که حاصل آن تولید اندیشه۲۲۲ :1388گرایشی به همبستگی بروز کند امنصوریان، 

ریزی درسی  تمرکز برنامه، اما در مراکز آموزش عالی ایران ای است. رشته در حوزۀ مرالعات میان

شناسای   مباحث حوزه جامعه ، خألدو گرایش حقوق خصوصی و کیفری مباحثدر این مقر  بر 

 کاه  هدشا  موجاب ، هاای عملای دارد   و تاریخ حقوق و غلبه واحدهای درسای کاه بیشاتر جنباه    

 نظاام  کاه  چرا، کند تصور جزا و یخصوص شیگرا دو در منحصر را حقوق، یکارشناس یدانشجو

                                                                                                                                        
1. Discipline 
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 .اسات  نهااده  آن آزماودن  و آماوزش  بار  را خاود  تنکیاد  و تمرکز یا حرفه و دانشگاهی یآموزش

 حقاوق خصوصای تادریس   ، توان گفت کاه در کشاور ماا در دوره کارشناسای     می گرید عبارت به

، که غلبه رواباط اجتمااعی در رواباط موضاوع حقاوق خصوصای       اشود نه حقوق. به این معن می

ت گرفتاه و ایان متغیار باعاث     نریزی آموزش حقوق از متغیار زماان نشا    موجب شده که برنامه

 .، مصاحبهو139۲اشریف، ی آموزش حقوق در ایران شده است ینارسا

 ریزی درسی  شناسی برنامه . آسیب1-1

در برابار کثارت درو، حقاوق    حقوق عمومی  های واحدت تعداد در دوره کارشناسی حقوق با قلّ

 ۀدور تخصصای  درو،واحاد از   109از باین  کاه   یا گوناه  باه . میماواجه جزا و حقوق خصوصی 

زماان ارائاه ایان    و  افتاه ی صیتخصا  حقوق عماومی واحد به درو،  11صرفاً ، کارشناسی حقوق

ۀ مقدما »باا   زمان همگاه « ق اساسیحقو»ست. برای نمونه زمان ارائه ابسیار نابهنگام  همدرو، 

م انتزاعای  هیاز مفاا  بسایاری ی و هنگامی است که دانشاجو باا   یهای ابتدا و در ترم« علم حقوق

 ۀثر اسات. ارائا  ؤدانشاجویان باه ایان درو، ما     هیتوج و کم یزدگ دلآشنایی ندارد و همین در 

، ای را حاشیه حقوق عمومیدرو، ، است که دانشجوی حقوق شدهزودهنگام این درو، موجب 

عمق وجودی ایان رشاته   ، غیر مهم و طفیلی درو، دیگر قلمداد کرده و با عبوری گذرا و سری 

در مقرا  کارشناسای حقاوق باا     حقوق عمومی درو،  ۀبندی ارائ در کنار زمان را درک ننماید.

تفصایل و اهمیات    رغام  علای رو هساتیم. بارای نموناه     قلت کَمّی واحدهای این حوزه نیز روباه 

و این امار سابب    شده دادهدو واحد به آن اختصاص  صرفاًو، ۲اهای درسی حقوق اداری  فصلسر

 ماوارد در  و مباحث این در، به طرز نااقص و ابتاری ارائاه شاود    ، است که در اغلب مواق شده 

و این امر موجب شاده کاه    بمانندفقط در حد تدریس حقوق استخدامی باقی بسیاری، مدرسان 

 مسائولیت و  ی اداریمبناایی در ماورد قراردادهاا    عمدتاًارشد  دانشجویان در مقر  کارشناسی

های درسی حقوق اداری دانشکده حقوق  فصلاما مرالعه تربیقی سر؛ مدنی دولت نداشته باشند

وای درو، کارآماد و روزآماد کاردن محتا     ،شاهد خوبی بر ضرورت بازنگری و1ا،دانشگاه کمبریج

 مانناد م بنیاادی و بنیاادینی   هیمفاا  پیرامون تر و عمدتاً های درسی مبنایی سرفصل چراکه. است

جباران  »، «انتظاار مشاروع  »، «هاای اختیااری   صاالحیت »، «نظارت قضاایی بار اعماال اداری   »

های عملی  به جنبه، ت و غایت حقوق اداریهیتا دانشجوی حقوق ضمن درک ما است« خسارت

، نظار از انباشاتگی مرالاب    صرف، های درسی ما در سرفصل آنکه حالآن نیز تسلری نسبی یابد. 

فاقد مالک علمای هساتند و دانشاجو بایش از آنکاه باا        ها عمدتاً بندی موضوعات کلی و تقسیم

علاوم  » اتموضاوع  و آشنا شود با ساختار و تشکیالت نهادهای حقاوقی « حقوق اداری»م هیمفا

 شود. مواجه می «اداری

بندی درو، نیز نکته مهمی است که باید در درو، حقوق عمومی مقر  کارشناسی  تقسیم

و ممکان  ۲و و ا1بندی مباحث حقوق اساسای ا  قرار گیرد. در بسیاری از موارد تقسیم موردتوجه
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هاای   و ناگزیر است بارای تفهایم موضاوعات از مثاال    1نیست زیرا مدر، در، حقوق اساسی ا

بنادی مباحاث    و تدریس خواهد کارد. تقسایم  ۲فاده کند که در در، حقوق اساسی ابومی است

کناد و صارفاً مباحاث     و نیز از هیچ منرق علمی و دانشگاهی تبعیت نمای ۲و و ا1حقوق اداری ا

. این در حالی است که اند قرارگرفتهبدون توجه به ارتباط آنها با یکدیگر در سرفصل درو، فوق 

مهد حقوق اداری، در دورۀ معادل کارشناسای، شااهد تفکیاک دقیاق      ۀثابم بهدر کشور فرانسه، 

و دوجانباهو و دادرسای اداری    جانباه  کیا میان ساختار اداری امرکزی و محلیو، اعماال اداری ا 

بندی دیگری، حقاوق خادمات عماومی و حقاوق اماوال عماومی از ساایر         در تقسیم و۲اهستیم.

و3ااست. شده کیتفکهای حقوق اداری  بخش
 

، درو، مقر  کارشناسی حقوق در سیرره فراوان حقوق خصوصی است و به نظر رمجموعد

بندی درو، مرباوط باه حقاوق عماومی در مقرا  کارشناسای        رسد که اختصاص و تقسیم می

های کشاور ساازگاری    این رشته در جامعه و دانشگاه یامروزسرحی و ابتدایی است و با شرایط 

 ندارد.

 در دروس پایهحقوق عمومی  جایگاه مباحث. 1-2

و ساازندۀ سااختمان   دانشجو با داناش حقاوق    ۀعلم حقوق نخستین مواجه ۀمقدم ای در، پایه

رنا    نقاش کام   رغم اهمیت این واحد آموزشی، باا  است اما علی یدانشگاهدر محیط ذهنی وی 

، ی حقوقها در اکثر دانشکدهنخست، که  یا گونه بهرو هستیم.  حقوق عمومی در آن روبهمباحث 

کمتارین  ، دوم، کرسی تدریس این واحد درسی باه اسااتید گاروه حقاوق خصوصای تعلاق دارد      

در سرفصل ایان   آنکه حالاختصاص دارد.  حقوق عمومی قسمت از طرح در، اساتید به معرفی

آثار و خصایص ، مناب  آن، آشنا ساختن دانشجویان با مفهوم حق»آن را  آموزشهدف از ، در،

دانسته اسات. ناگفتاه   « آنهاهای مختلف حقوقی و مبانی  شعب و رشته، قانون و مراحل پیدایش

قارار داشاته ولای    حقاوق عماومی   پیداست که بخش اعظم مباحث مذکور در حاوزه مرالعاات   

 بینی چنین درسی ندارد. وضعیت فعلی تناسبی با هدف غایی پیش

که  1و  ۲کار تحقیقی و  1و  ۲در کنار این موضوع در واحدهای درسی مانند متون حقوقی 

آشنا ساختن دانشاجویان باا اصارالحات    »به استناد سرفصل این درو، به ترتیب اهداف آن را 

توانند بارای رشاته    حقوقی به زبان خارجی و کمک به درک و فهم متون حقوقی خارجی که می

تنباط و اسا  ۀانداختن قو به کارآشنا ساختن دانشجویان با کار تحقیق و »و  «حقوق مفید باشند

باه لحاام محتاوایی شاامل     د کند و بای ذکر می «نیروی نگارش و استفاده کردن از مناب  تحقیق

 ۀسنتی و بر اسا، قواعد نانوشاته باین دو رشات    طور بهولی ، دشوهای اصلی دانش حقوق  شعبه

حقوق عماومی   است و کمترین اشاره به مباحث حوزه شده میتقسحقوق خصوصی و حقوق جزا 
از فعالیات  ، باه دانشاجویان  حقاوق عماومی   ی عالوه بر سلب فرصات معرفا   مسئلهین شود. ا می
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 جاه یدرنتآورد.  نیز ممانعت به عمل مای ، مند به این رشته در مقر  کارشناسی دانشجویان عالقه

، ۲متاون حقاوقی   ، علم حقاوق  ۀدرو، مقدم، های درسی شایسته است که با عنایت به سرفصل

به مباحث حوزه حقوق عمومی نیز اختصاص پیدا  تربیقی، نخستو حتی حقوق  ۲کار تحقیقی 

کیفاری  حقوق تدریس درو، مذکور از کرسی انحصاری اساتید حقوق خصوصی و  ؛ و دوم،کند

 نیز فرصت تبیین و تدریس آن را بیابند. حقوق عمومی متخصصانو  شده خارج

 مقاطع تحصیالت تکمیلیشناسی آموزش حقوق عمومی در  . آسیب2
هاای خادمات آموزشای     سساه ؤها به م دانشگاه، جز موارد معدودی، شدن آموزش عالی هیانبوبا 

تر آن در شناخت مجهوالت و بسط مرزهاای داناش و کشاف     ی بزرگیو از اهداف غا شده لیتبد

رویاه   بای  صاورت  باه طی سالیان اخیر ، آموزش حقوق نیز در کشور که چناناند.  حقیقت بازمانده

های مختلاف داناش حقاوق     گرایی موجب کاهش شدید تعمیق در حیره و مدرک افتهی گسترش

هاای حقاوق و    بندی دانشکده مجازی و... بدون درجه، های خودگردان افزایش پردیسده است. ش

و  یعلما  ئات یهمنجار باه کثارت بادون پشاتوانه اعضاای       ، حقوق عماومی های  بندی گروه رتبه

دلیل را این امر  .، مصاحبهو139۲ؤتمنی، م طباطباییاشده است  نیز حقوق عمومی دانشجویان

باه تصاور ساهولت آزماون     ، حقاوق عماومی   از دانشاجویان  یتوجه قابلتعداد  توان یافت که می

کاه ایان قضایه در     شاوند  وارد مای کسب مدرک تحصیلی در این رشاته   ۀزیباانگ ورودی و صرفاً

تحصیلی کارشناسای و   ۀغیر مرتبط بودن رشت، وضعیت کارمندی، مواردی با سن باالی دانشجو

در واحادهای  حقاوق عماومی    شود. تعاداد فاراوان دانشاجویان کارشناسای ارشاد      می ... تشدید

عاالوه بار مشاکل    ، انجاماد  مای  نفر در یاک ورودی  150دانشگاه آزاد اسالمی که در مواقعی به 

 از کتاب و مقااالت دیگاران در    یسا ینو رونوشات به ، فقدان اساتید معتبر در واحدهای دوردست

 ازحاد  شیبا توان چنین نتیجه گرفت که توساعه   . پس میشود ایشان منجر می ۀنام موضوع پایان

و همچناین عادم نظاارت جادی      ساو  کاساتید کافی از یا فقدان های تحصیالت تکمیلی و  دوره

شدن دانشجویانی شاده کاه    التحصیل موجب فارغ، دیگر های دانشجویان از سوی اساتید بر رساله

باه   آنکاه  حاال  .، مصاحبهو139۲اعباسی، تفاوتی بین معلومات لیسانس و ارشدشان وجود ندارد 

 تیا اهم باپایه  هم جهیدرنتاست، اسا، هر نهضت علمی ، نیروی انسانی توانمندنگارندگان، باور 

و یاادگیری   هییناد یاادد  دانایی و توانایی نیروی انسانی نیز در فرآ، ریزی آموزشی کیفیت برنامه

اپولیو و مجازی که باه   های خودگردان در راستای تحدید پردیسبنابراین ؛ ی شگرف داردتنثیر

 ازیا نهای  مقاله یسو بهها  هدایت مقاله، اند جادشدهیاهای مادر  های مالی دانشگاه نیاز نیتنمبهانۀ 

اخاذ هزیناه از   ، پرداخات هزیناه واحادهای تحصایلی در صاورت عادم قباولی واحادها        ، محور

که از راهکارهای اساسای جاذب بودجاه     استهایی  گزینه ازجمله ...ترم و 9دانشجویان باالتر از 

 .را دارندکار کارشناسی و طرح  قابلیت بوده وبرای دانشگاه 

در مقااط   حقاوق عماومی   رشاتۀ دانشاگاهی   اساا، و در راساتای افازایش غناای      این بر
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ریازی   برناماه بررسای انتقاادی   به شدن آموزش آن،  ای آفات تودهو احتراز از تحصیالت تکمیلی 

 ای های پایاه  بر دانش و مهارت حقوق عمومی شناسی تسلط اساتید و دانشجویان آسیب درسی و

 پردازیم. می

 های درسی شناسی کمیت و کیفیت سرفصل . آسیب2-1

هاای کشاور    گاهدر دانشا  عماومی  حقاوق نخستین آسیبی که در برنامه درسی کارشناسی ارشد 

، در رابراه باا برناماه    طورمعمول بهناپذیری این برنامه است. توضین اینکه،  شود، انعراف دیده می

است کاه برناماه درسای را بار      شده دادهها  درسی مقر  کارشناسی ارشد این اختیار به دانشگاه

حسب نیاز و در چارچوب مشخص بین درو، الزامی و اختیاری تقسیم کنند. بدیهی اسات کاه   

محادود   جاه یدرنتشاود و   اختیار مذکور فقط در تخصیص درو، الزامی و اختیاری اعماال مای  

توجاه باه    ها وجود دارد کاه باا   ، در کشورهای پیشرفته، این امکان برای دانشگاهآنکه حالاست. 

را با لحام  حقوق عمومیو درو، را ساماندهی نماید و رشته یعلم ئتیهنیروی انسانی ااعضای 

منادان را جاذب کناد. بارای نموناه، در کشاور        توانایی علمی بر گرایش خاصی متمرکز و عالقه

هار یاک بار درو، خاصای از ایان رشاته        حقاوق عماومی  مجری رشاتۀ   های هفرانسه، دانشکد

اند. مثالً دانشکده حقوق دانشاگاه   شهرت یافته حقوق عمومیدر گرایش خاصی از و  متمرکزشده

مشهور شده است، زیرا با توجاه   حقوق عمومیهای بنیادین  ها و آزادی در گرایش حق کانشهر 

خویش، درو، مرتبط با این گرایش را پررن  کرده اسات. نظیار هماین     یعلم ئتیهبه اعضای 

را  ستیز طیمحو گرایش حقوق  نانتو علوم سیاسی دانشگاه شهر  رویکرد را در دانشکده حقوق

های حقاوق ماالی و حقاوق اساسای رشاتۀ       و نیز گرایش اکس در دانشکده حقوق دانشگاه شهر

رسد که ایجااد گارایش در مقرا  کارشناسای      بنابراین، به نظر می؛ توان یافت می حقوق عمومی

های پیشانهادی ایان درو،    ختیار ایجاد بستهارشد حقوق عمومی با افزایش درو، اختیاری و ا

 در این مقر  یاری خواهد رساند. حقوق عمومیها به افزایش کیفیت رشته  توسط دانشگاه

، درسیهای  گستردگی مباحث و مجال اندک برای تبیین و تحلیل سرفصلدرو،،  ۀنیدرزم

مقر  کارشناسی نداشته و در مقاط  تحصیالت تکمیلی نیز حقوق عمومی اختصاصی به درو، 

از حیاث  آنهاا  بازتاب دارد. در این قسمت با بررسی موردی برخی از دروسی که نقاد و ارزیاابی   

در مقرا   »بارای نموناه    پاردازیم.  مای ، قابلیت تعمیم به سایر درو، مشاابه را دارد ، ساختاری

بینی شده است کاه   یک در، دو واحدی پیش رتصو بهکارشناسی ارشد نیز حقوق اداری ایران 

همه موضوعات حقوق اداری به شکل تفصایلی را نادارد.    ۀبینی شده ظرفیت ارائ واحدهای پیش

، هاای خااص اساتخدامی    نظاام ، دیوان عادالت اداری اختصاصی اداری، مراج   مانندموضوعاتی 

ند تاا بتاوان   شاو ل ارائاه  به شکل مباحث مساتق د مدنی دولت بای مسئولیتو  ای های حرفه نهاد

اماامی و اساتوار   ا .«موضوعات حقوق اداری را به شکل تفصیلی و تخصصی مورد بحث قارار داد 



 113      1394شماره هفتاد و ششم / سال بیست و چهار / پاییز 

 هاای ایان در،   رسد با اصالح و باازنگری در سرفصال   به نظر میو بنابراین، 17 :1391، سنگری

 دقت علمی بیشتر حرکت کرد. یوسو سمتبه د بای

جاو کارد.    و های درسی را باید در محتوای آن جسات  خصوص سرفصل تر در اما آسیب جدی

رو  ی روباه یهاا  بنادی  باا تقسایم  « حقوق اداری تربیقی»های واحد درسی  برای مثال در سرفصل

بررسای   ۀحاوز  کاه  چناان های علمی از اعتبار و مقبولیت برخوردار نیست.  هستیم که در محیط

کشورهای غربای  »را « های اداری دگاهدا»و « های اداری سازمان»، «نظام حاکم بر اعمال اداری»

 عنوان کرده است. «فدرال و سوسیالیستی، کراسی لیبرالووادم

قرار دارد و این تفکیک نیز به « شرق»در برابر « غرب»، در آموزۀ حقوقی، نخست آنکه حال

کشورهای غربی قارار   ۀبرای نمونه فرانسه و انگلستان هر دو در زمر، اصالتی ندارد لحام حقوقی

اخاص از دو الگاوی    طاور  باه اعم و نظام حقوق اداری  طور بهارند ولی به لحام سیستم حقوقی د

دیگر کشورهای شرقی نیز ابتکار عمل و ایده مشخصای   متفاوت برخوردار هستند. از سوی کامالً

 کنند. تبعیت می آنهاای از  در حوزه حقوق اداری نداشته و از یکی از الگوهای مرسوم یا آمیزه

بنادی موضاوعیت نادارد. چارا کاه       هم در این تقسیم «کراسی لیبرالودم»ذکر وصف ، دوم

رود و  مای  به کارحقوق اساسی ۀ های سیاسی اقتدارگرا و در حوز در برابر رژیم دموکراسیلیبرال 

 اختالط مباحث را به همراه خواهد داشت.، کاربرد آن در این محل

تواناد   که یک کشور مای  یا گونه بهار دارد. قر« بسیط»در برابر کشور « فدرال»کشور  ،سوم

لاذا ایان   ، مانند آلمان، باشد «فدرال» حال نیدرعو  «غربی»به تعبیر مندرج در سرفصل درسی 

 قسم نیز نادقیق است.مَ

کشاورهایی چاون    در خصاوص در معناایی کاه در قارن بیساتم و     « سمیالیسوس» ،چهارم

و دیگر سخن رانادن از بلاوک غارب و     شده منسوخرفت در عصر حاضر  می به کارشوروی سابق 

 محلی از اعراب ندارد. ،شرق

حقاوق  »و « حقوق اداری تربیقای »های واحدهای درسی چون  اما مرالعه تربیقی سرفصل

حقاوق  »هاای واحاد درسای     برند با سرفصل هایی رنج می که هر دو از نارسایی« اساسی تربیقی

 راهنما و راهگشاست.، در دانشگاه کمبریج و4ا«عمومی تربیقی

 حقاوق عماومی  »ماان حقاوق اساسای و اداری تربیقای در قالاب      أتوۀ باا مرالعا   نخست،

در موضاوعاتی نظیار    حاال  نیدرعهایی در محتوای مرالب پرهیز شده و  از همپوشانی« بیقیتر

از  باا بررسای   - که تضمین آن، غایت مشترک همه شعب حقوق عمومی است  -های بنیادین حق

 دارد. می تری وا دانشجو را به تحلیل ژرف، زوایای مختلف حقوق اساسی و اداری

امریکاا باه    متحاده  االتیا انظام حقوق اساسی یا اداری  برای مثالبررسی کلی  یجا به دوم،

 تحلیل موضوعات کلیدی در آن پرداخته است.

و « تربیقای حقاوق  »، «وق عماومی احقا »ا چیساتی  اا، و با اایه و اسا امرالب از پ سوم،
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مبناایی   مفااهیم ها و  اجرایی و دادگاه، سپس به بررسی قوای تقنینی، آغازشده« قانون اساسی»

در کشورهای صاحب سبک و اتحادیه اروپا ورود « فدرالیسم»و « پاسخگویی»، «حاکمیت»نظیر 

هاای بنیاادین در نظاماات مختلاف      کنناده از حاق   نهادهای صیانت ۀبه مرالع پیدا کرده و نهایتاً

دانشاجو را باا پرساش آغاازین در، یعنای      ، است و در پایان باا رجعتای فلسافی    شده پرداخته

این سیر تراور مباحاث منجار باه      سازد. مواجه می« حقوق عمومی تربیقی» چراییچیستی و 

حقاوق  شاود و وی باا درک صاحین از نهادهاای      گیری نظام معنایی در ذهن دانشجو مای  شکل
تواند به تحلیلی منسجم از نظاام حقاوقی باومی کشاور خاود و       در الگوهای مختلف می عمومی

حقاوق  ۀ دیگر در دانشاکد  یا گونه بهتوان  می این نظم منرقی مرالب را الگوهای جهانی بپردازد.

حقاوق اداری تربیقای و   »هاای در،   نیاز مشااهده کارد. بارای نموناه سرفصال       2ییلدانشگاه 

فرآیناد  »، «پاسخگویی و نمایندگی»این شاخه علمی به عناوینی چون ی معرفبعد از  و5ا«جهانی

نیابت قضایی داخلی در حقاوق  »، «ها بازنگری در اعمال اداری توسط دادگاه»، «گذاری مشی خط

 پردازند. و در پایان نیز دانشجویان به ارائه مقاله خود می محدودشده «اداری

در دروسی کاه   قدیم اسنتو و جدید امدرنیتهو مفاهیمتوان در خلط  می اما آسیب بعدی را

از « حقوق عماومی در اساالم  »های واحد درسی  یافت. برای نمونه در سرفصل، جنبه بومی دارند

باوده و صارف   « دولات مادرن  »موضوعاتی در عصر ظهور اسالم سخن راناده اسات کاه متولاد     

کنناده اسات. بارای مثاال      اهامری گمار ، جوی آن در عصر ماقبل مدرن و اشتراک لفظی و جست

 و ثانیااً « تمرکاز » اوالًدر عصاری کاه   « بوروکراسی»و « یگذار قانون»ی چون مفاهیمصحبت از 

چه معناایی  ، وجود ندارد، شوند می که از عناصر اصلی دولت مدرن محسوب« قدرت عالی واحد»

 ؟!خواهد داشت

بینی  نظران پیش برخی صاحببه اعتقاد ، های آموزشی در کنار انتقادات مرروحه در سرفصل

منجر به ضعف علمی دانشجویان در مقاط  تحصیلی تکمیلای  نیز  نشدن برخی واحدهای درسی

ضاعف در  ، ده است. برای نمونه یکی از ایرادات عمده دانشجویان مقااط  تحصایالت تکمیلای   ش

و علاتش  الحکومه ندارناد   متون فقه است. اغلب دانشجویان تسلری به فقه سیاسی یا همان فقه

ناداریم  حقوق عمومی  متن مرتبط با، هم این است که ما در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد

دیگر از اندیشمندان معتقدند کاه   هیگرو ،اما در نقره مقابل این دیدگاه؛ ، نشستو139۲اویژه، 

از جزئای  ، علم دنیایی است. به فر  هم که دینای باشاد  ، علم دینی نیست دیدگاهیفقه از  اوالً

در خصوص فقه سیاسی هم کمتر کسی صحبتی کرده اسات.   دین است و همه دین نیست. ثانیاً

رشدی نکرده و آنچه کاه   اساساً، کم و بخت بد شیعیان برای حکومت اقبالالحکومه به دلیل  فقه

 .، نشستو139۲اراسخ،  بوده است دست نیازاو مواردی  نامه عتیشر، احکام سلرانیه شده مررح

                                                                                                                                        
2. Yale Law School 
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مداف  ایجاد واحد درسی تحت عناوان  ، نظران گروه نخست زم به توضین است که صاحبالبته ال

بینانه نسبت به اصالح وض  موجود و حرکت به  نیستند بلکه با نگرشی واق « متون فقه سیاسی»

صااص محتاوای یکای از درو، چهارگاناه     پیشنهاد اخت، سمت مرلوب با کمترین چالش ممکن

را مرارح   -که در هر حالات جازع عنااوین درسای قارار دارناد       - متون فقه در مقر  کارشناسی

، با هر دو گروه از اندیشمندان در اصل موضاوع  ینظر همنگارندگان نیز ضمن  ،جهیدرنت اند. کرده

بر وجود دروسای چاون    تنکیدد و در عین نبین تنافی در اتخاذ راهکارهای پیشنهادی ایشان نمی

در مقراا  « در اسااالم حقااوق عمااومی»اسی و اکارشناا  ادر مقراا «اسااالم در بشاار حقااوق»

از طریاق  آنهاا  هاای درسای    و افزایش غنای محتاوای سرفصال   حقوق عمومیکارشناسی ارشد 

، نسابت دیان و حاق   ، «حاق »پرداختن به موضوعات بنیادی نظیر بررسای سایر تراور معناای     

باه  ، در فقاه شایعه  های احتمالی دولات   نظریه، وجود نظریه دولت در پارادایم دین یسنج امکان

 اصارار ، حقاوق عماومی  موجاود باه مباحاث    « متون فقاه »تخصیص محتوای یکی از واحدهای 

 د.نورز می

هم در  ،یحقوق عموم ارشد یکارشناسدرو،، در مقر   یبرخ ینیب شیاما در کنار فقدان پ

کاه   میمواجاه هسات   یدرسا  یباا واحادها   ،یاریو هم در سرن درو، اخت یسرن درو، الزام

حقاوق معاهادات    ،یعماوم  الملال  نیدارند، مانناد حقاوق با    یارتباط را با حقوق عموم نیکمتر

حقاوق   ۀرشات  سیتنسا  یدر ابتادا  دیو... شاا  یالمللا  نیب ختالفاتوفصل ا حقوق حل ،یالملل نیب

 یهیدرو، تاوج  نیا رشاته، وجاود ا   نیا متخصاص در ا  دیکم بودن تعداد اسات لیبه دل یعموم

 ،ینظر و متخصص در حقوق عماوم  صاحب دیاسات توجه قابل شیداشت اما اکنون با توجه به افزا

 ٔ ناه یدرزمکه در کشاور ماا    یبه خأل بزرگ توجهراستا و با  نی. در استین یرفتنیپذ هیتوج نیا

 تاوان  یرو است، ما  با آن روبه یعدالت ادار وانینگهبان و د یشورا یها هیرو یعلم ینقد و بررس

پرداخات و در مراحال    یادار یو دادرسا  یاساسا  یدادرس یها در،ایجاد نخست به  ۀدر مرحل

 .کردحقوق اقدام  یها شاخه گریدر، در د نیا ۀتوسع یبرا یبعد

خصوص درو، اختیاری است که در قالب سه گروه  ین مشکل دربیشتر ادر مقر  دکتراما 

و ایان   شاود  ارائاه مای   الملال  نبای علاوم سیاسای و مادیریت و حقاوق     ، حقوق عماومی  درو،

ای داشتن داناش   زمانهشاید در  چراکهفاقد مبنای منرقی است.  شده ارائهبندی و درو،  تقسیم

شاد اماا    های علمی محسوب مای  های محیط در زمرۀ رسالت« بحرالعلوم»فرهنگستانی و تربیت 

تاوان   تشتت قابل دفاع نیست. در عو  مای  این پراکندگی و، و با تخصصی شدن علوماکنون  هم

 و فلسافه حقاوق پرداخات.   شناسای   جامعه، ای مرتبط نظیر تاریخ رشته تر میان به مباحث عمیق

در دانشکده حقوق دانشگاه کمباریج در مقااط  تحصایالت تکمیلای باه ایان مباحاث         که چنان

باه ایان   و 6ا«و سیاسی فلسفه حقوقی»شود تا جایی که عنوان درسی  اهتمام بیشتری ورزیده می

و نسبت آن  «ها حق»، «آزادی»، «عدالت»ی نظیر مفاهیمموضوعات اختصاص داشته و چیستی 
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هاای   فصال  گیرند. البته به دلیل محدودیت واحاد و سار   قرار می یموردبررس لیتفص بهبا یکدیگر 

حتای در  حقاوق عماومی    هاای  امکان مرالعه و بررسی دقیق و عمیق کلیاه شااخه   درسی عمالً

: شاود  پیشانهاد مای   ناه یزم نیا ا دردو راهکاار   جهیدرنتمقاط  تحصیالت تکمیلی وجود ندارد. 

، حقاوق اساسای  ، باه حقاوق اداری  حقاوق عماومی   های دکتری  تخصصی شدن گرایشنخست، 

هاای مهام    ای و چرخشی بین دانشاکده  دوره کار میتقسدوم،  ؛حقوق عمومی فلسفه، حقوق مالی

تمرکز دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهاران  برای مثال، است. حقوق عمومی  ۀدر حوز

مرالعاات  بار   طباطباایی عالماه  اداری و مالی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه بر حقوق 

بهشاتی بار    دانشکده حقوق دانشاگاه شاهید  و  شناسی حقوق عمومی ای مانند جامعه رشته میان

 .رود در این حوزه به شمار می یتوجه قابلپیشنهاد  حقوق اساسی

 ای های پایه شناسی تسلط اساتید و دانشجویان حقوق عمومی بر دانش و مهارت . آسیب2-2

 «زبان خارجی»و « روش تحقیق»، «مفاهیم انتزاعی». ضعف در تسلط بر 2-2-1

تر  در حقوق خصوصی مفاهیم عینی آنکه حال، داریم سروکاردر حقوق عمومی با مفاهیم انتزاعی 

تر از مفااهیم انتزاعای رایاج در     بسیار آسان دادوستددرک انواع ، گمان تر هستند. بی و محسو،

مفااهیمی انتزاعای   ، مرزوباوم تارین مساائل ماا نیاز در ایان       مهام  ازجملاه حقوق عمومی است. 

وگرناه  ، آزادی و مصلحت عمومی اسات ، حق، حقوق عمومی نظیر حکومت قانون شده در مررح

شاوند.   دریافت و پذیرفته می یآسان به« بور،»و « مبادله»، «مالکیت»همچون عموماً مفاهیمی 

عادم تسالط و   ، هاای آماوزش حقاوق عماومی در ایاران      ترین آسایب  یکی از مهم، در این میان

گوناه کاه نقراۀ آغاازین      هماان  .و66-7۲: 1394، ورزیدگی در این مفاهیم انتزاعی است اراسخ

های بعدی و در شعب تخصصی آن نیز دانشاجوی   ت در گامحقوق عمومی از مفاهیم انتزاعی اس

نظام  »، «مصالحت عماومی  »حقوق عمومی با این مفاهیم اشاتغال دارد. بارای نموناه مقاوالت     

ای  در زمارۀ مفااهیم پایاه    .و..« خیار عماومی  »، «مناف  عماومی »، «خدمات عمومی»، «عمومی

محتوای آنها اجماعی هام در   در خصوصحقوق عمومی و جملگی از مفاهیم انتزاعی هستند که 

دانشجوی حقاوق عماومی نیازمناد مرالعاات دقیاق و عمیاق و       ، جهیدرنتها وجود ندارد.  آموزه

تراکم و انباشتگی مفاهیم و قدرت تحلیل نیرومند و نهایتاً ورزش ذهنی است تا توانایی  جهیدرنت

نیااز  ، به این توانمنادی اما جهت نیل ؛ مفاهیم دشوار و غامض فلسفی را پیدا کند لیوتحل هیتجز

است. چرا که روش تحقیاق  « زبان خارجی»و دانستن حداقل یک « روش تحقیق»به دو مهارت 

است. گاه یاک   مؤثراز محتوای تحقیق نیست و روش مرالعاتی در محتوای تحقیق  تر تیاهم کم

کاه از جانس متفااوتی     هاایی  توان با چند روش مختلف و در پاسخ به پرسش می پدیده واحد را

، توان گفت که درک مفاهیم انتزاعای  می ،بنابراین؛ و۲77 :1391، اوکیلیان مرالعه کرد، هستند

 دوره در حقاوقی ناه   سافانه اسااتید  ناماا مت ؛ در حقاوق اسات  روش تحقیق در گروی فراگرفتن
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اشته و در مراحل باالتر التفات جدی به آموزش روش تحقیق این دانش ند حتی نه کارشناسی و

. اسات در عرصاه روش تحقیاق در علام حقاوق      ییاعتناا  قابال شاهد این امر عدم انتشار کتااب  

 در عماومی نیاز   حقاوق  یادکتار  و ارشاد  کارشناسای  دانشجویان ضعف عوامل یکی از جهیدرنت

، 139۲، امزارعای  گاردد  یبرما ضاعف آماوزش روش تحقیاق در علام حقاوق       به رساله نگارش

 .ومصاحبه

دراز  تااریخی  حاواد   سیر محصول مدرن عمومی حقوقاز سوی دیگر باید توجه داشت که 

هاای آن را بایاد در    داشته و ریشه غربی خاستگاهی، تاریخی لحام بوده و به غرب تمدن آهن 

 زباان  نسابی باه   تسالط  بادون ، جهت ینبدجو کرد.  و کشورهایی نظیر فرانسه و انگلستان جست

های متفکرین جهانی داشت و  ای بدون واسره از اندیشه توان مرالعه نمی، عمومی حقوق آوردگاه

 باه  محادود  در مناب  دست اول دست کشید و مّل و تدبرناز تد بای، در صورت فقدان این مهارت

 اساسااً ، جهاانی  دهکاده  گیاری  شاکل  و شادن  یجهان عصر در آنکه حالشد.  فارسی زبان به آثار

 حیات علمی داشت.، یالملل بین زبان از به دور توان نمی

 های حقوق عمومی شناسی آموزه . آسیب2-2-2

نکاحی دانسات کاه فرزناد حاصال از آن اندیشاه اسات.        ۀمثاب بهگو را  و توان گفت به تعبیری می

نیاز از ایان قاعاده مساتثنا      ۀ دانشاگاهی این رشت آموزۀیا به تعبیری  حقوق عمومیهای  اندیشه

، مقااالت ، نگاارش کتاب  ، هاای علمای   ، نشسات هاای درسای   نبوده و حاصال مُباحثاات کاال،   

اسات. بار   های علمی  شانه حیات و نشاط محیطن بوده وهای دانشجویی و ...  ها و رساله نامه پایان

ی ، در ایان قسامت باه بررسا    حقاوق عماومی  و به جهت همبستگی آموزه با آموزش  این اسا،

 هاای  آماوزه  در یپرداز هینظر گاهیجا»، «یحقوق عمل با یعموم حقوق های آموزه وندیپ»تحلیلی 

 پردازیم. می «عمومیحقوق  های آموزهغنای  عها در ارتقا نامه جایگاه پایان»و « یعموم حقوق

 با عمل حقوقیحقوق عمومی های  آموزهپیوند  . بررسی2-3

اصاالح قاوانین و    منظور بهی در بسترسازی تنسیسنقش تفسیری و  دو حقوق عمومیهای  آموزه

و عمال   حقاوق عماومی   هاای  آماوزه باین  د االصول بایا  علی، جهیدرنتد. نمقررات را بر عهده دار

علمی رابراه معنااداری    های نظریه درک قابلمحسو، و ، عینی، حقوقی به معنای تجلی بیرونی

تر بار  هاای ایاران بیشا    م آموزش حقوق در دانشاگاه اری نظاذگ سیاست»ولی  وجود داشته باشد.

هاای قضاایی جایگااه     به همین خاطر نقد رویاه ، استوار است نظریهای تجریدی و  تدریس داده

 یابیرد قابلهای حقوق به نحوی  چندانی در این سامانه ندارد. اگرچه آفت یادشده در تمام رشته

بیشاتر در معار  ایان آسایب قارار       عمومیحقوق ، حقوقی -ت سیاسیهیما به دلیل اما، است

های بینای ساازوکار   بنابراین، شایسته اسات کاه باا پایش     و17 :1388، یانیندرزااگرجی  .«دارد

هاای بلندمادت و باه دور از     ریازی  برناماه  نظیر برگزاری سمینارهای علمی سااالنه باا  ، مشخص
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 عآرا های شورای نگهبان و هنظری نقد بهنسبت  های صرف ارتقای رتبه از ناحیه اساتید گیری جهت

چارا کاه اگار     ، مصااحبهو. 139۲اوکیلیاان،   کردهای علمی اقدام  دیوان عدالت اداری در محیط

به تولید ادبیات بپردازد شااید باه بخشای از     صرفاًهای حقوق،  دانشکدهدر حقوق عمومی  آموزۀ

اصالح مستمر و پایدار  نگارندگان زعم به که آنتر  رسالت خویش عمل کرده باشد اما از نقش مهم

غفلت ورزیاده  هست، های شهروندی  ها و آزادی نظام حقوقی در راستای شناسایی و تضمین حق

یک نیاز نگریساته   ۀمثاب بهکمتر حقوق عمومی به دلیل آنکه به مباحث ، در کشور ما، است. حال

موجباات   لهمسائ مغفاول ماناده و ایان     عمدتاً حقوق عمومی های کاربردی جنبه جهیدرنت، شده

البته در کنار این موضاوع   .، مصاحبهو139۲ارستمی،  آن را فراهم آورده است ۀکندی در توسع

؛ نیز اشاره کردحقوق عمومی اهتمام بیشتر قضات دیوان عدالت اداری به مباحث  ضرورت بهباید 

تاالش  »که به مفهاوم   است «رویه قضایی»حقوق عمومی  شعبیکی از راهکارهای توسعه  زیرا

های  حل راه ۀو بسط اصول و قواعد عام حقوق اداری از طریق ارائ مفاهیمقضات در جهت توسعه 

کنناد. ایان روش    برخاورد مای  آنهاا  است که در جریان دادرسی با  ییها مسئله حلجدید برای 

 .«به توسعه حقاوق اداری کماک کناد   ، یگذار قانونروش مکمل  عنوان بهو یا  ییتنها بهتواند  می

 و63 :1389اوند و دیگران، اهد

 حقوق عمومی های آموزهدر  «پردازی نظریه». بررسی جایگاه 2-4

باه  در آن، پاردازی   نظریاه است، بر همین اسا،،  3«دولت»بر  ناظرنظام حقوقی ، حقوق عمومی

، هاا هماواره باا محادودیت مواجاه اسات       4«حکومات »دلیل مالحظات حاکم بر فضای سیاسای  

، گذشاته تاا اماروز جاز دو نظریاه مشاروطه و جمهاوری اساالمی         ۀکه در یاک ساد   یا گونه به

، باه نظار   حاال  نیدرعا  .اناد  مجال ظهور و بروز پیدا نکردهاند یا  های دیگری یا تولید نشده نظریه

حقوق اساسی، مانعی سِتُرگ در این خصاوص   ژهیو به، حقوق عمومی یزدگ استیسرسد که  می

مانعی نیست یا مصاادیق   از حقوق خصوصی یا اساساً موضوعیدر هر  ،آنکه حالرود.  به شمار می

باه حاوزه منااب  نیاز تساری پیادا کارده اسات.          طبعاًها  ناچیز است. این محدودیت تیغا بهآن 

 شاده  افزودههای اخیر  های دولت کمتر منابعی در سال در موضوع نظریه برای مثالکه  یا گونه به

تاوان   نمای نگارنادگان،  البته به نظار  مناب  پیشین نیز در بازار کتاب موجود نیست.  است و بعضاً

، زیرا به لحام تااریخی نیاز   جو کرد و آسیب مذکور را منحصر در مالحظات سیاسی جست ۀریش

مخالف و در جایگاه اقلیت و اپوزیسیون بوده است. این نگرش منفی  حکومت وقتبا  اغلبشیعه 

اماا  ؛ تاریخی در این زمینه بوده است نظریفقر  جهیدرنتدولت و  ۀها به مقولمان  ورود نظری فق

 شده است.« فقه خصوصی»در عو  همین امر موجب تقویت و گسترش 

                                                                                                                                        
3. State 

4. Government 
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پارداز   اما از منظری دیگر باید گفت که تولید نظریه نیازمند تالش و ممارست جادی نظریاه  

از اساتید ندارد. در موارد متعاددی باا   است که در مواقعی تناسبی با رخوت و رکود علمی برخی 

درسای خاود باا کمتارین روزآمادی       ۀاساتیدی مواجه هستیم که سالیان سال به تدریس جازو 

یکای از   ،بناابراین ؛ رسد پردازی از ایشان امری بعید به نظر می انتظار نظریه جهیدرنت، پردازند می

اماا  ؛ صحین متون خارجی استترجمه ، در ایران حقوق عمومینحیف  ۀراهکارهای تقویت پیکر

ای  انه برخی آثاار ترجماه  تنسفباید گفت که م، اهمیت این موضوع و لزوم اهتمام به آن رغم علی

باا ترجماه یاک یاا     گااه  کاه   یا گونه بهشوند!  می لیف عرضهندر قالب ت، حقوق عمومی در حوزه

گاویی مؤلفاان باه    نناد.  ک ، اقدام به انتشار کتاب مای تلفیقی از چند کتاب و با اعمال شگردهایی

 ندارند کاه بار آنهاا بیفزایناد    هیچ اند و خود  حقوقی مرروحه در این آثار برآمدههای  تفسیر ایده

ضاعف نظاارت علمای در     ،تارین دلیال ایان آسایب     رساد مهام   به نظر مای  .و8 :1388ادوگی، 

بساته  ساو و   از یاک  دانشاگاهی های علمی است که ریشه در فقدان تمرکز اساتید بر کار  محیط

 .، مصااحبهو 1393اسالرانی،   بودن فضای نقد و بررسی آثار علمای ایشاان از ساوی دیگار دارد    

یم که باا ناوعی   هستخصوص برخی اساتید مواجه  در« پدرساالری علمی»که با نوعی  یا گونه به

ورزان  ت و جساارت نقاد آثاار خاود را از ساایر اندیشاه      أجار ، های علمای  اقتدارگرایی در محیط

 اند. گرفته

از  یدانشگاهعدم حمایت نظام ، امانتی صداقتی و بی این بی ، یکی از دالیلدیگر نگاهیاما از 

هاا   دانشگاه  یعلم ئتیه  یاعضا  مرتبه یارتقا ۀنام نییآ 3مرابق با ماده برای مثال، ترجمه است. 

عضاو  بارای ارتقاای یاک     14/10/1389مصوب  یو فناور  پژوهشیی، عال  آموزش  یها و مؤسسه

ارزش چندانی نداده و حتی در مواردی اجازه انتشاار مقالاه   ، به ترجمه آثاردانشگاه  یعلم ئتیه

حقاوق  رسد که ترجمه آثاار فااخر    به نظر میپژوهشی نیست.  -در یک مجله علمی شده ترجمه
اگر با نقد و حواشی مترجم نیاز هماراه    ژهیو بهو واجد نظریه دارای اهمیت فراوان است،  عمومی

نظریاه   لویاتاان، ، القاوانین  روحبرای مثال، اگر متن آثار مهم در حوزه حقوق عمومی مانند باشد. 
و... با زمینۀ کنونی تحلیال و تفسایر شاود، شااهد آثاار درخشاانی        مفهوم حقوق، محض حقوق

خاارجی، تولیاد ادبیاات باومی را نیاز در       حقاوق عماومی  خواهیم بود که عالوه بر ورود ادبیات 

 و7ا.بردارد

تاوان   مای  مُغلَق ابرای نمونه، ادبیات مشکل جدی دیگر، پردازی و ترجمه در عرصه نظریهاما 

یب ترک یجا بهو 380 :138۲اگرجی ازندریانی،  «بافت عضوی شورای نگهبان»به واژگانی چون 

هاای   های فارسی نامناسب است. پراکندگی معادل و معادلو اشاره کرد «اعضای شورای نگهبان»

های مبدأ و مقصد و از سوی دیگار وابساتگی    فارسی از سویی ناشی از عدم آشنایی کافی با زبان

های حقاوقی اسات.    بیش از اندازه به فرهن  حقوقی محل تحصیل و عدم توجه به سایر فرهن 

ایان   تاوان  مای البتاه   و8ادی وجود دارد.کماکان منازعات جمفاهیم، که برای برخی از  یا گونه به
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یاباد   مشکل زمانی نمود مای  ؛ اماهم قلمداد کردحقوق عمومی  های آموزهتنوع را عالمت پویایی 

کنندگان آنها معنایی متفاوت را از مفهاوم واحاد فهام     های فارسی و استعمال که واضعان معادل

در ، هرحاال  باه منجار خواهاد شاد.     یحقوق عمومکنند که این امر مآالً به تشتت در ادبیات  می

نزدیکای  باه   دانشاگاهی هاای   ، شایساته اسات باا برگازاری نشسات     راستای دقت علمی بیشاتر 

آنکه برخی  رغم بهگونه که گفته شد،  رساند، زیرا همانباره یاری  این در حقوق عمومیهای  آموزه

 .کنند ا یکدیگر در ذهن مخاطب ایجاد نمیها که تفاوت معنایی چندانی ب معادل

 حقوق عمومیهای  ها در ارتقای غنای آموزه نامه . بررسی جایگاه پایان2-5

گذرانادن واحادهای آموزشای در هماۀ شاعب       صرف بهدانشجوی کارشناسی ارشد ، االصول علی

شناسانامۀ   درواقا  کاه    ناماه  یابد. وی صرفاً در موضوع پایاان  رشتۀ دانشگاهی خود تخصص نمی

تواناد مادعی تبحار و     مای ، شاود  محسوب می تحصیلی دوره در طولعلمی و رزومۀ پژوهشی او 

گیری آماوزه   دستاورد حیات علمی دانشجو در شکل ۀمثاب بهنامه  پایان ،این اسا، برتسلط شود. 

 یارتقاا هاا در   نامه شناسی جایگاه پایان آسیبدر این قسمت به  ،این اسا، ثری دارد. برؤنقش م

 پردازیم. می یعموم حقوق های آموزه یغنا

 های آموزشی در تصویب موضوعات فقدان راهبرد گروه. 2-5-1

هاای   هاای پژوهشای و اتخااذ سیاسات     توانند باا تادوین اولویات    های آموزشی می اساتید و گروه

هاای   بدین ترتیاب قراب  های فکری در هر دانشکده یاری رسانند.  گیری پروژه حمایتی به شکل

و به عمق و غناای   گرفته شکل های مادر حقوق دانشگاههای  در دانشکده حقوق عمومیپژوهشی 

تایج ن کمبریجو  هارواردبررسی تربیقی این موضوع در دانشگاه تحقیقات نیز افزوده خواهد شد. 

پروژۀ فکری اساتید بلکه موضاوعات تخصصای    تنها نهای که  گونه را در بر دارد. به یا مالحظه قابل

ایان  و 9اشاود.  تبیین می لیتفص بهز در هر سال تحصیلی دانشجویان مقاط  تحصیالت تکمیلی نی

های تحقیقاتی منجر شده که عالوه بر تولید محتوا، فرصت اشاتغال   مهم به ایجاد مراکز و برنامه

، «مدنی و اموال مسئولیتقراردادها، »و 10ادانشجویان را نیز به همراه دارد. وجود مراکز تحقیقاتیِ

، «حقاوق کاار  »، «حقوق کیفری، تروریسم و امنیت ملی»، «حاکمیت شرکتی، بازرگانی و مالی»

، «مالکیت فکری و حقاوق ساایبری  »، «حقوق بشر و حقوق شهروندی»، «ستیز طیمححقوق »

گیاری   و... در دانشاگاه هااروارد، از دساتاوردهای شاکل    « الملل، تربیقی و خاارجی  حقوق بین»

هاای   هاا در دانشاگاه   ناماه  هاا و پایاان   ، مرالعۀ موضوعات رسااله عالوه بهاه کارآفرین است. دانشگ

فرانسه، حاکی از تمرکز بر موضوعات تربیقای اسات کاه ایان موضاوعات بارای        ژهیو بهاروپایی، 

دانشجویان بومی، بیشتر تربیق کشور متبوع با اتحادیه اروپا یا دیگر کشورهای اروپاایی و بارای   

تردید، تمرکاز   . بیردیگ یبرمیان خارجی تربیق کشور متبوع با کشور محل اقامت را در دانشجو

نزدیکای   جاه یدرنتدر کشاورهای اروپاایی و    حقوق عمومیهای  فوق شناخت ابعاد گوناگون نظم
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در سایر کشورهای جهاان را   حقوق عمومیهای  ها و نیز شناخت بیشتر نظم این نظم یدانشگاه

 ریزی دقیق در این خصوص است. حاکی از برنامه در پی خواهد داشت و

 و11احقاوق عماومی  هاای   ناماه  پایان قلمرو موضوعیحقوق دانشگاه کمبریج نیز  ۀدر دانشکد

هاا و   نسبت بین نهاد»، «تاریخ تربیقی حقوق عمومی»، «حقوق اساسی و اداری تربیقی»مانند 

و عنااوین   شاده  مشاخص و... « های حقاوقی و سیاسای   های محض حقوق عمومی با نظریه هآموز 

 یسپار برون و بشر حقوق»، «دیعصر جددولتی در  بی»مصوب در هر نیمسال تحصیلی نیز نظیر 

 نظارت در تناسب اصل تیرعا»، «بر اعمال اداری ت نظارت قضاییئااستثنا»، «دولت یکارکردها

گرایانه از حاکمیت قانون در حقاوق اساسای    سودمندی برداشت شکل»، «یی بر اعمال اداریقضا

و... معرفای   «احترام به حریم خصوصی مقامات عمومی در حقوق بریتانیاا و ایرلناد  »، «انگلستان

 شده است.

 ثر بودن موضوعاتؤغیر م. 2-5-2

گارایش باه   ای ذهنای انجاام پاذیرد.     بوده و در پاسخ به دغدغاه  محور مسئلهد علمی بای  پژوهش

حوصلگی و تنبلی محقق اسات. بارای    تکراری از آفات بیو  کم اثر، کلی، ثیسمت موضوعات خن

های تحصیلی دانشکدۀ حقوق دانشاگاه شاهید بهشاتی در دهاه      نامه نمونه بررسی انتقادی پایان

 حقاوق عماومی  که نور، و نحیف بودن پیکرۀ ادبیات  هرچنداست.  و1۲اید این مرلبؤم 1350

وان توجیه انجام چنان آثاری دانست اما در سالیان اخیر نیاز  بتشاید گفته را  در بازۀ زمانی پیش

ای مالحظاات دانشاگاهی ماان  از ارائاۀ      هرچناد کاه وجاود پااره    ، شده افزودهبر شدت این آفت 

 است. باره یندرامستندی 

 ها نامه غیرمولد بودن پایان. 2-5-3

یز نظریاه باشاد.   تحلیال و تجاو  ، متشاکل از ساه سارن توصایف    د های علوم انسانی بای پژوهش

به نظریاه   یتدرنهاپرداخته و  آنهاضمن اشاره به پیشینۀ نظری موضوع به نقادی  دپژوهشگر بای

اثر محقق در ارتقاای غناای معرفات آن رشاته را بتاوان      که  یا گونه به، منتخب خویش نائل آید

و  شاده  متوقاف هاا در سارن توصایف موضاوع      نامه پایان، مشاهده کرد. حال آنکه در اغلب موارد

بررسای کمیات و   ، پردازند. جهت سانجش ایان امار    حداکثر به تکرار تحلیل اساتید خویش می

اصالی   ۀو ایاد   عصااره  ۀدهناد  بازتااب  عناوان  باه  هاا  ناماه  کیفیت مقاالت علمی مستخرج از پایان

 د.شو پیشنهاد می، پژوهشگر

 فرجام
انساانی اسات و هماواره از ناحیاۀ     تنیدگی مفهاومی باا ساایر علاوم      دارای درهم حقوق عمومی

شناسی ایان داناش    شود. بر این اسا،، آسیب شناسی، اقتصاد و ... تغذیه می شناسی، روان جامعه

زیارا در ایان رویکارد، باه سارن هنجارشناسای       ؛ انجام شاود  » ای رشته میان»نیز، باید از منظر 

، زمینه «هست»سرن آنچه که دهیم، بلکه با توجه به  حقوقی و آنچه که باید باشد، رضایت نمی
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در چارچوب حقوق آوریم. در این رویکرد  را فراهم می« بایدها»شدن یا تغییر و تحول در  اجرایی

زیارا ایان   ؛ شاود  مای  حقوق نیز توجاه  نامحسو، و غیررسمی مناب  بهموضوعه متوقف نشده و 

 رواباط  تنظایم  در حقاوقی  هاای  واقعیات  نقاش  را بیاانگر  محض نظریۀ حقوقی به نگرش، اکتفا

 داند. نمی اجتماعی
هاای   در ایاران از نارساایی   حقاوق عماومی  با این توضین باید گفات کاه رشاتۀ دانشاگاهی     

برد که درمان مقرعی آن در گروی باازنگری در جایگااه ایان رشاتۀ علمای در       متعددی رنج می
توانمندسازی سو و  های درسی از یک های آموزشی و روزآمد و کارآمد کردن سرفصل ریزی برنامه
 از سوی دیگر است. ،در سه سرن دانش، روش و منش حقوق عمومیدانشجویان  و اساتید
 حقاوق عماومی  نگارندگان راهکار قرعی ارتقای آموزش این رشته، غنای معرفات   زعم بهاما 

 دولات  از فراتردولتی که . محقق خواهد شد قانونمند دولت سازی نظریۀ است و این مهم با پیاده
خاود   و31 :1389اگرجای ازنادریانی،    - باوده  رینظارت ناپاذ مقد، و ، انونقکه در آن   -یقانون

کردن  شخصی و نهادی غیر، تحدید درصدد و و148 :139۲مقید و محصور در حقوق بوده اویژه، 
عدم تمرکاز محلای   ، سلسله مراتب هنجارها، تفکیک قوامانند  یابزارهای سیاسی از طریق قدرت
 های عمومی است. های شهروندی و آزادی تنمین حداکثر حق... در راستای و
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 .5، دادنامه، "مدار قانوندولت "و، 1389ا اکبر گرجی ازندریانی، علی



 شناسی آموزش و توسعه حقوق عمومی در ایران به مثابۀ دانشی راهبردی آسیب 1۲4

کنناده: مهادی    مصااحبه  ،دانشگاه شهید چمران اهاواز  یعلم ئتیهعضو و، ۲3/1۲/139۲ا مزارعی، حسن

 ، امصاحبه مکتوب و از راه دوروزاهد مهدوی

مجموعهه مقها ت   ، "آموزش عالی حقوق در ایاران لزوم تحول در نظام "و، 1388ا یعل ناصرمنصوریان، 

 .طباطباییدانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه  هفته پژوهش

کنناده: مهادی    مصااحبه  ،طباطباایی دانشاگاه عالماه   عضو هیئت علمای  و، 1۲/11/139۲ا وکیلیان، حسن

 طباطبایی.عالمه  دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه زاهد، مهدوی

 ، "هاا  هاا و دیادگاه   گذاری قاوای تقنینای: نظریاه    شناسی قدرت سیاست گونه"و، 1391ا حسن وکیلیان،

 .63 ،راهبرد

 .1، دوره پنجم، مطالعات حقوقی، "تحلیلی بر روابط دولت و نظم حقوقی"و، 139۲ا ویژه، محمدرضا

شناسهی آمهوزش    آسهیب  ،طباطباایی دانشگاه عالماه  عضو هیئت علمی ، و05/09/139۲ا ویژه، محمدرضا

 و علاوم سیاسای   دانشاکده حقاوق  ، تاالر شهید بهشاتی  حقوق عمومی در مراکز آموزش عالی ایران

 .طباطباییعالمه  دانشگاه

 تهران: خرسندی. ،گیری در حقوق اداری های تصمیم آیینو، 1389ا هداوند، مهدی و دیگران
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