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 ساله انجمن علمی حقوقگزارش فعالیت یک

 1400الی اردیبهشت  1399اردیبهشت 

 اعضای شورای مدیریت انجمن:

 رادمحمد قربانی

 محمدحمید شهریور

 امیرحسین بیاتی

 محمدجواد مطیعی 

 جواد خدادادی

  



الیت خود سعی داشته تا انجمن علمی از ابتدای فعهای دانشگاهی، نظر به ماهیت رشته حقوق به عنوان یکی از رشته

محتوای مناسب نیازهای متنوع مخاطبان را فراهم نماید. از این رو سعی شده است تا در این انجمن عالوه بر برگزاری 

های علمی مرتبط با مسائل روز، به مسائل شغلی، موضوعات نظری رشته حقوق و مهارت افزایی دانشجویان نیز نشست

 پرداخته شود.

 های انجمن در سال اخیرالیتاینفوگرافیک فع

 

ای جامع ، در اولین جلسه قرار بر تدوین اساسنامه98پس از انتخاب اعضای شورای مدیریت انجمن طی انتخابات سال 

بایستی مبتنی بر مقررات قید شده در اساسنامه انجام گیرد. از این رو های انجمن میشد؛ بدین صورت که کلیه فعالیت

ک اعضا نگارش شد و سعی شد در تمام مدت فعالیت انجمن، کلیه امورات مبتنی بر تقسیم وظایفی ای با کماساسنامه

در صفحات انتهایی این فایل آورده  یک بینی و مقرر شده است. این اساسنامه به عنوان ضمیمهباشد که در اساسنامه پیش

 شده است.

نیز با ادامه این وضعیت بود. به همین دلیل از ابتدای فعالیت، آغاز فعالیت انجمن علمی با شیوع ویروس کرونا و پایان آن 

ها انجام ها و فعالیتها بر مبنای غیرحضوری بودن نشستریزیدار بودن شیوع این بیماری، کلیه برنامهبینی ادامهبا پیش

بود، بینی نموده ه پیشهایی کدرصد برنامه 80توان ادعا نمود که انجمن در برگزاری بیش از شد و به همین خاطر می

 موجود است. 3و  2های صد روزه و یکساله ارائه شده توسط انجمن علمی در ضمیمه موفق عمل کرد؛ ضمناً برنامه



برای ارائه گزارش فعالیت انجمن در طی یک سال اخیر، بهترین مستند محتوای ارائه شده در صفحات مجازی مربوط به 

تر نمودن فعالیت عالیت انجمن، با تأکید اعضای شورای انجمن علمی و با هدف گستردهباشد. از همان ابتدای فانجمن می

ای انجمن به صورت فعال و کامل برقرار بوده و انجمن از فضای دانشگاه امام صادق )ع(، قرار بر این شد که فعالیت رسانه

جام شود؛ از همین رو، بالفاصله صفحه ها و تبلیغات از بستر صفحات مجازی مربوط به انجمن انگزارش کلیه فعالیت

ها بود راکد مانده بود، فعال شد. کانال انجمن در بله و تلگرام نیز فعالیت خود را آغاز نمود. اینستاگرام انجمن که مدت

شرایط  شد، با توجه بههایی که توسط انجمن برگزار میبرنامهها و ها، کارگاهعالوه بر این موارد، با توجه به اینکه نشست

همگی الزم بود که به صورت غیرحضوری و مجازی برگزار شود، صفحه آپارات انجمن فعال شد تا فیلم کامل مربوط به 

 و در اختیار مخاطبان قرار گیرد. هر نشست آپلود شده

 

زیر های توان در صفحات به آدرسلذا بهترین گزارش و مالک ارزیابی انجمن علمی حقوق در سالی که گذشت را می

 یافت:

 .در پیامرسان بله، پیامرسان تلگرام، سایت آپارات و اینستاگرام Isu_Sla@شناسه 

https://www.aparat.com/isu_sla/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D

8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A

C%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D

9%81_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D9%88_%D8%

AD%D9%82%D9%88%D9%82 

های انجمن به صورت کامل در صفحات فوق موجود و برای مخاطبان قابل دسترسی است؛ تجربه کلیه محتوای برنامه

به صورت آنالین استفاده های انجمن علمی توانسته از محتوای برنامه درصد از مخاطبان برنامه 20دهد که تنها نشان می

کنند و سایرین بعد از زمان برنامه با استفاده از محتوایی که کانال در صفحات خود بارگزاری نموده است توانسته به 

 محتوای آن دسترسی داشته باشند. 

های برگزار شده توسط انجمن پیاده شده و محتوای آن جهت چاپ در ضمناً، فایل متنی بسیاری از نشست

ه آتی انجمن و همچنین نشر در مجالت انجمن و صفحات مجازی به صورت کامل نگارش شده است که نشری

 این گزارش ارائه گردیده است. 4به عنوان ضمیمه 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ن باشد، از همان ابتدای فعالیت تصمیم بر ایبا توجه به اینکه گستره فعالیت انجمن، فراتر از یک دانشکده یا دانشگاه می

شد که از شبکه اجتماعی اینستاگرام به عنوان شبکه اصلی ارتباطی با مخاطبان استفاده شود؛ به همین خاطر سعی شد 

های انجمن به صورت زنده با استفاده از قابلیتی که این شبکه اجتماعی فراهم آورده است برگزار ها و برنامهاکثر نشست

ها نیز توان هایی که دانشجویان سایر دانشگاهدر صورت استفاده از پلتفرم شود. تجربه ما در یک سال اخیر نشان داد که

 هد.برابر افزایش می 5دسترسی به آن را داشته باشند، مخاطبان برنامه را تا 

هایی ایجاد شود. از اسفند های تخصصی حقوقی سعی شد تا در انجمن نوآوریفارغ از موارد گفته شده، در زمینه فعالیت

های کاربردی حقوقی دانشجویان به عنوان یک آسیب فقدان مهارتمفکری اعضای شورای مدیریت انجمن علمی، با ه 98

هایی نظیر قراردادنویسی، داوری، حقوق ثبت، امالک و ... در های مهارت افزایی در زمینهشناخته شد و سعی شد کارگاه

هایی که توسط اعضای انجمن صوص انجام شد و تمامی زمینههایی در این خریزیاولویت قرار گیرد. از همین رو برنامه

 آسیب شناسی شده بود، به عنوان کارگاه مهارت افزایی با استفاده از اساتید سرشناس مربوط به هر موضوع برگزار گردید. 

 

 

 

 

 

باشد های حقوق میشینیشب ن توان از آن نام برد، برنامههای انجمن که به عنوان یک فعالیت شاخص میاز دیگر فعالیت

ها که به صورت گپ و گفت صمیمانه با آنچه در این برنامه برگزار شد.« دانیخوانی تا حقوقاز حقوق»که تحت عنوان 

خوانی به دانشجویان کارشناسی حقوق اساتید در قالب الیو اینستاگرام برگزار شد مدنظر بود، آموزش راه و رسم حقوق

نفر  200لورود بود. با توجه به تنوع محتوای این جلسات، در این جلسات به صورت میانگین خصوصاً دانشجویان جدیدا

 کردند.مخاطب به صورت زنده برنامه را دنبال می

 

  

 

 

ها هر هفته برگزار شده است؛ تصاویر زیر مربوط به پوستر به شباین جلسات به صورت مرتب، یکشنبه شب و چهارشن

 هاست. تنها بخشی از این برنامه



 

 هایی با دعوت از اساتید جهت پوشش نیاز آنان برگزار شده است.گاهاً با توجه به اعالم نیاز از سوی دانشجویان، برنامه

 

و استفاده از ظرفیت دانشجویان دانشکده در محورهای مختلف و نظرسنجی از این  تشکیل هسته فعاالن انجمن علمی

 دانشجویان در خصوص فعالیت انجمن:

 



برنامه  نیاز ا یمربوط به پوستر تنها بخش ریز ریتصاو؛ های با موضوعات تخصصی روز و مبتال به جامعهبرگزاری نشست

 :هاست

 

 

 

 

 المللی:های با دعوت از اساتید بینبرگزاری نشست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های مختلف:مناسبتهای صمیمانه اعضای انجمن با دانشجویان دانشکده و دعوت از اساتید به ها و نشستدورهمی

 

  



 توان در محورهای ذیل خالصه نمود:های انجمن علمی حقوق را در یک سال اخیر میبه طور کلی فعالیت

 : یآموزش تیفعال -الف

 یسیکارگاه مقاله نو -1

 ساعت 6

 زاده بیدکتر طاهر حب - یراج یمحمد هاد دی: دکتر سمدرس

 

 قوقدانان(ح جیبس ی)با همکار یکارگاه آموزش داور -2

 ساعت 18

 یتوکل ی: دکتر محمد مهدمدرس



 

 بشر یحقوق جهان نیتدو یلیتحل خیکارگاه تار -3

 (یحقوق بشر و شهروند شکدهیاند ی)با همکار

 ساعت 10

 زاده عیرب ی: علمدرس



 

 یکارگاه پرونده خوان -4

 ساعت 6

 راسخ نیمت دیدکتر مج-یشمس ناتر میدکتر ابراه -یغمام یمحمد مهد دی: دکتر سمدرس

 

 یسیقراردادنو یدوره آموزش -5

 ساعت8

 ی: دکتر مسعود منشدمدرس



 

 (میحام ویاستود یدر حقوق ) با همکار نیزایکارگاه د -6

 ساعت6

 زاده بی: دکتر طاهر حبمدرس



 

 اصالحات قانون چک نیآخر یکاربرد راتیکارگاه تاث -7

 ساعت 4

 ی: دکتر جواد جعفرمدرس



 

 (رانیا سانیکانون قراردادنو ی)با همکار یسیدنوقراردا هیدوره پا -8

 ساعت 16

 ی: دکتر احمد متولمدرس



 

 یحقوق به زبان عرب یکارگاه متون تخصص -9

 ساعت 30

 رشوند ی: دکتر مهدمدرس



 

 های علمیارتباطات و همكاری -ب

 راندانشگاه ته کیحقوقخوان استراتژ یبا مجموعه علم یو تخصص یمهارت یهاکارگاه یبرگزار

 در حقوق یسیهنر مقاله نو نیدوره آنال -1

 جلسه(6ساعت ) 12

 زاده بی: دکتر طاهر حبمدرس



 

 حقوق ثبت امالک یدوره جامع کاربرد -2

 جلسه( 26ساعت ) 52

 ی: دکتر عبداهلل سلطانمدرس

 یمفاد اسناد رسم یحقوق ثبت اسناد و اجرا یدوره جامع کاربرد -3

 جلسه( 26ساعت ) 52

 یعبداهلل سلطان: دکتر مدرس



 

 یثبت یدادرس نییآ یدوره جامع کاربرد -4

 جلسه( 10ساعت ) 10

 ی: دکتر عبداهلل سلطانمدرس



 

 

 دانشگاه امام صادق)ع( اتیاله یبا انجمن علم یهمکار -5

 نهج البالغه دگاهیشهروندان از د ییقضا حقوق

 ساعت2

 یجعفر یمحمد مهد دی: دکتر سمدرس



 

 یتخصص یعلم یگفتگو -ج

 حقوق( ینظر یها ادیبن یهسته پژوهش یکلمه )با همکار کیرساله  رامونیپ ییکلمه و هزار نکته! گفتگو کی -1

 ی: رضا احسانهمانیم



 

 حق بر مسکن تیوضع رامونیپ ییگفتگو -!میقرار بود بساز -2

 ییتوال یصابر ی: دکتر علهمانیم

 



 یو حقوق یمان از منظر فقهمجر ریتشه یگفت و گو و نقد و بررس ر؟یتحق ای ریتشه -3

 ی: دکتر محسن برهانهمانیم

 

 ها میبازگشت تحر یحقوق یگفتگو و بررس-ماشه سمیمکان  -4

 زاده بی: دکتر توکل حبهمانیم



 

 ییاز منظر علوم جنا یاشرف نایقتل روم یگفت و گو و بررس - نایروم یتراژد  -5

 ی: دکتر سلمان عمرانهمانیم

 



 یعلم دادیرو -د

 نینو یفناور یحقوق یابعاد و چالش ها یبررس یسله نشست هاسل -1

 یخرم اسری ی: آقاهمانیم

 

  یاز حقوق خوان تا حقوق دان یسلسله نشست ها -2

 ساعت 30شب و  15 در

 



 

 محور 14در  یحقوق یسینو ادداشتیمسابقه  -3

 

 انیدانشجو ییراهنما یسلسله نشست ها -4

 یصفر تا صد آزمون دکتر -3 یحقوق عموم یصفر تا صد آزمون دکتر -2نامه ارشد  انیصفرتاصد پا -1موضوعات:  با

حقوق دانشگاه امام  یدانشجو یها ستهیبا -5 یحقوق خصوص یصفر تا صد آزمون دکتر -4 یحقوق جزا و جرم شناس

  99 یها یصادق با ورود



 

 (یسیالملل )به زبان انگل نیحقوق ب نهییدر آ سمینشست ترور -5

 لیبرز یباستوس از دانشگاه مکنز ویپروفسور فالو -منش یاهلل نزند بتی: دکتر هانهمیم



 

  



 :ضمیمه یک

 السالمهیو حقوق دانشگاه امام صادق عل یدانشكده معارف اسالم یعلمانجمن تیریمد یشورا اساسنامه

 20/1/99 مصوب (1400 بهشتاردی – 1398)اسفند 

برگزار  یکه به صورت مجاز یاجلسه یط 1399ماه سال  نیفرورد ستمیب خیتارماده در  15اساسنامه در  نیا -1ماده

االجرا بوده و در انجمن الزم یاعضا یتمام یبرا 1400 بهشتیتا ارد خیتار نیو از ا دیتمام اعضا رس بیبه تصو دیگرد

 .بوددانشگاه قابل استناد خواهد  یقبال اداره کل فرهنگ

پنج عضو  یو جواد خداداد یعیمحمدجواد مط پور،یول یعل ور،یشهر دیمحمدحم ،یاتیب نیرحسیام انیآقا -2ماده

 .باشندیمدت م نیدر طول ا یانجمن علم یاصل

 یدانشکده معارف اسالم یعلمانجمن یبا همکار ایبه اسم و  میرمستقیغ ای میکه به طورمستق ییهاتمام برنامه -3ماده

 نموده باشد. یو موافقت را در جلسات انجمن ط بیوتص باتیترت یستیبایو حقوق برگزار شود، م

جلسه  ی. تعداد، روز و ساعت برگزاردیصبح برگزار خواهد گرد 10جلسات انجمن هر هفته دوشنبه رأس ساعت  -4ماده

 خواهد بود. رییاعضا قابل تغ تیطبق توافق اکثر

 جلسه برسد. حاضر در یاعضا تیاکثر بیبه تصو یستیبایمصوبات انجمن م یتمام -5ماده

فقط  بتیبا غ تاًینها ایاعضا و  بتیمعتبر خواهد بود که بدون غ یجلسات انجمن و مصوبات آن تنها در صورت -6ماده

 باشد.نفر برگزار شده کی

 در جلسات خواهند داشت. یاند حق رأشدهنام برده 2انجمن که در ماده  یاصل یفقط اعضا -7ماده

انجمن  ریدب دییکه قبل از جلسه به تأ یدر صورت یتعداد( در جلسات هفتگ مدعو )به هر یحضور اعضا -8ماده

 یاعضا تیاکثر یمدعو، رأ یبا دعوت کننده در خصوص حضور اعضا ریبالمانع است. در صورت اختالف دب باشددهیرس

 انجمن مالک خواهد بود.

 اداره جلسات را برعهده خواهد داشت. تیمسئول رانجمنیدب -9ماده

وجود ندارد.  ثیح نیاز ا ریدب یبرا یازیامت چیاعضا بوده و ه ریدر جلسات همانند سا ریدب یحضور و حق رأ -10ماده

 .گرددیم نییجلسه توسط اعضا تع رینفر به عنوان مد کی شودیبرگزار م ریکه بدون حضور دب یجلسات یدرابتدا

 ریاست، تنها در صورت توافق سابرگزار شده یکه بدون حضور و یابا مصوبات جلسه ریدر صورت مخالفت دب -11ماده

 .االجرا خواهد بودمصوبه الزم نصورتیا ریاعضا امکان طرح مجدد مصوبه وجود خواهد داشت درغ



جلسات انجمن و ارائه گزارش  یبرگزار یهماهنگ تیجلسات، مسئول یبه عنوان منش یاتیب نیرحسیام یآقا -12 ماده

 نییتوسط اعضا تع یگریجلسه فرد د یدر ابتدا ،یمنش بتیخواهد داشت. در صورت غمکتوب جلسه به اعضا را برعهده 

 خواهد شد.

صفحات و  یاداره و کنترل محتوا تیانجمن، مسئول یبه عنوان مسئول روابط عموم وریشهر دیمحمدحم یآقا -13ماده

 انجمن را برعهده خواهد داشت. یمجاز یهاگروه

 تیریمد یارتباط شورا تیاست، مسئولشناخته شده ریاعضا به عنوان دب یقاً از سوکه ساب یجواد خداداد یآقا-14ماده

و موارد مربوط به  یمال یهایزنیدانشگاه و دانشکده حقوق را برعهده خواهد داشت. را یانجمن با اداره کل فرهنگ

 .ردیگ رانجامیتوسط دب یستیبایها مبرنامه یبرگزار

 .گرددیم نیخواهد بود که توسط اعضا تدو یانامهنییامور انجمن طبق آ شبردیپ جهت ییاجرا فیوظا میتقس -15ماده

  



 :2ضمیمه

 (99ماه  روزه انجمن علمی دانشکده معارف اسالمی و حقوق)تا پایان آبان 100برنامه 

 

هزینه برای  بازه زمانی عنوان برنامه ردیف

 مخاطبین به تومان

های مالی برآورد هزینه

 به تومان

 400.000 رایگان آبان 30مرداد الی  20 «دانیخوانی تا حقوقاز حقوق»وژه پر 1
المپیاد علمی حقوق »مرحله اول طرح  2

 «دانشگاهیدرون

 600.000 15000 مهر 15شهریور الی  15

 1.000.000 59000 شهریور ماه کارگاه تندخوانی 3
نشریه مجازی  1انتشار شماره  4

 دانشجویی

 200.000 رایگان مهرماه

 30000 شهریور 20مرداد الی  20 کارگاه مقاله نویسی 5
برای مخاطبین  

 خارج دانشگاهی

300.000 

های سلسله جلسات مشاوره آزمون 6

 حقوقی

 500.000 10000 آبان 30اول شهریور الی 

 300.000 رایگان آبان 30مرداد الی  20 های علمی با موضوعات روزنشست 7
 150.000 رایگان آبان 30مرداد الی  20 ایفعالیت رسانه 8

 

 

 معرفی اجمالی عناوین برنامه های مطرح شده:

 

 «:دانیخوانی تا حقوقاز حقوق»پروژه  -1

 شغلی{_های صحیح مطالعات حقوقی و معرفی مشاغل }در حقیقت مشاوره تحصیلی* سلسله جلساتی با هدف معرفی شیوه

 هر یک از حوزه های حقوقی دعوت شود* طبیعتاً سعی می شود از اساتید موفق در 

 جلسه را در قالب الیو اینستاگرام برگزار نماییم 3* برنامه داریم تا پایان آبان ماه 

* فیلم و صوت جلسه به صورت کامل با فاصله زمانی یک روز پس از جلسه در کانال های بله، تلگرام و صفحه آپارات انجمن بارگزاری خواهد 

 شد. 

 ای خواهد بود.لسات محدود به هزینه های طراحی پوستر ، تقدیر از اساتید و تهیه کلیپ و محتوای رسانه* هزینه این ج

 

 «:دانشگاهیالمپیاد علمی حقوق درون»طرح    -2

 جهت پوشش خأل مواجه نشدن دانشجویان دانشگاه با آزمون کارشناسی ارشد 

 ده از ظرفیت طرح سوال توسط اساتیدبرگزاری چند مرحله آزمون به صورت تستی و تشریحی با استفا 

  نفر برتر به دانشکده جهت حضور در مرحله نیمه متمرکز المپیاد کشوری حقوق 5معرفی 



 های برتردر نظر گرفتن امتیازات آموزشی و مالی برای رتبه 

 فرات برتر خواهد بود.ها و  تقدیم جوایز نهای این طرح طراحی پوستر، هدایای اساتید بابت طرح سوال و تصحیح پاسخهزینه 

 ماه برگزار خواهد شد. وریدوم شهر مهیدر ن ادیالمپ نیمرحله اول ا 

 

 کارگاه تندخوانی: -3

 انیاز دانشجو یادیبنا به درخواست تعداد ز  

 مختص به دانشجویان دانشکده حقوق نیست 

 برگزاری با همکاری مؤسسه مرتا 

  ا تکالیف روزانههفته در هر هفته یک جلسه سه ساعته همراه ب 4به مدت 

  هزار تومان می باشد؛ در هر صورت عدم تأمین هزینه های دوره، نیازمند مساعدت اداره دانشجویی  59هزینه ثبت نام برای هر دانشجو

 خواهیم بود.

  نفر باشند دوره برگزار نخواهد شد. 20در صورتی که ثبت نام کنندگان کمتر از 

 موسسه و طراحی پوستر خواهد بود. های این کارگاه پرداخت حق الزحمههزینه 

 

 نشریه دانشجویی: -4

 دانشجویان کارشناسی حقوق شدیداً نیاز به قلم زدن در مباحث حقوقی دارند 

 نشریه ارزش علمی و اعتباری نخواهد داشت و صرفاً بستری خواهد بود برای دانشجویان عالقه مند به نگارش متن و تحلیل های حقوقی 

 ماره این نشریه که حاصل نوشته های اعضای کارگاه مقاله نویسی است به صورت مجازی منتشر خواهد شد.تا پایان آبان اولین ش 

 .هزینه نشریه مربوط به پرداخت حق الزحمه طراح می باشد 

 

 کارگاه مقاله نویسی:  -5

 جهت تأمین نیاز دانشجویان 

 با استفاده از تجربیات اساتید دانشگاه 

 هدیه به اساتید و طراحی پوستر می باشد.  هزینه های این طرح شامل تقدیم 

 

 ی:حقوق یهاسلسله جلسات مشاوره آزمون -6

 انیاز دانشجو یادیبنا به درخواست تعداد ز  

 معرفی روش ها و چالش های پیش روی داوطلبان در هر یک از مراحل 

  هاتازه فارغ التحصیل شده»با استفاده از تجربیات» 

 نها: تقدیم هدیه به مشاوراهزینه 

 مبلغ کمی نیز از حاضران در جلسه اخذ خواهد شد 

 

 های علمی با موضوعات روزنشست -7

 به فراخور موضوعات مطرح در جامعه با دعوت از اساتید در قالب الیو اینستاگرام 

 ها: طراحی پوستر، تقدیم هدیه اساتیدهزینه 

 

 

 



 ای:فعالیت رسانه  -8

 رسانه ای و تبلیغاتی از قبیل طراحی پوستر، تهیه کلیپ و تیزر اجتناب ناپذیر است.به موازات تمام فعالیت های انجمن، فعالیت های  -9

 حجم کار و تخصص مورد نیاز مستلزم استفاده از دانشجویان دانشکده در قالب کار دانشجویی می باشد -10

ود به پرداخت هزینه کاردانشجویی به هزینه انجام فعالیت های رسانه ای به صورت کامل در بستر تلگرام، بله، اینستاگرام و آپارات محد -11

 دانشجویان فعال و همکار در این حوزه است.

  



 :3ضمیمه

 ساله شورای مدیریت انجمن علمی دانشکده معارف اسالمی و حقوقبرنامه یک

 

های مالی به برآورد هزینه بازه زمانی عنوان برنامه ردیف

 تومان

 2،500،000 1400الی اردیبهشت  99شت اردیبه «دانیخوانی تا حقوقاز حقوق»پروژه  1
 10،000،000 99الی اسفنند  99شهریور  «دانشگاهیالمپیاد علمی حقوق درون»طرح  2
 1،000،000 1400الی اردیبهشت  99آبان  بازدیدهای علمی 3
 1،500،000 1400الی اردیبهشت  99آذر  اندازی نشریه دانشجوییراه 4
 5،000،000 1400الی اردیبهشت  99فروردین  های علمینشست 5
 1،000،000 1400الی اردیبهشت  99اردیبهشت  های صمیمانهنشست 6
 1،500،000 99مرداد  مسابقه کتابخوانی 7
 6،000،000 99الی بهمن  99آذر  مسابقات دادگاه مجازی 8
 3،000،000 سالهمزمان با فعالیت انجمن در طول این یک ایفعالیت رسانه 9

 

 

 رفی اجمالی عناوین برنامه های مطرح شده:مع

 

 «:دانیخوانی تا حقوقاز حقوق»پروژه  -12

 شغلی{-های صحیح مطالعات حقوقی و معرفی مشاغل }در حقیقت مشاوره تحصیلی* سلسله جلساتی با هدف معرفی شیوه

 * طبیعتاً سعی می شود از اساتید موفق در هر یک از حوزه های حقوقی دعوت شود

 به صورت مستمر و هرماه یک جلسه خواهد بود* جلسات 

 * تا زمانیکه امکان برگزاری جلسات به صورت حضوری در دانشگاه وجود نداشته باشد در قالب وبینار و الیو اینستاگرام برگزار خواهد شد.

 ای از جلسات خواهد بود.توای رسانه* هزینه این جلسات محدود به هزینه های طراحی پوستر، پذیرایی، تقدیر از اساتید و تهیه کلیپ و مح

 

 «:دانشگاهیالمپیاد علمی حقوق درون»طرح    -13

 جهت پوشش خأل مواجه نشدن دانشجویان دانشگاه با آزمون کارشناسی ارشد 

 برگزاری چند مرحله آزمون به صورت تستی و تشریحی با استفاده از ظرفیت طرح سوال توسط اساتید 

  جهت حضور در مرحله نیمه متمرکز المپیاد کشوری حقوقنفر برتر به دانشکده  5معرفی 

 های برتردر نظر گرفتن امتیازات آموزشی و مالی برای رتبه 

 ساتید هزینه این طرح مربوط به هزینه های جلسه افتتاحیه و توجیهی، جلسه اختتامیه و معرفی افراد برتر، تقدیم جوایز نفرات برتر، تقدیر از ا

 اهد بود.طراح و مصحح سواالت خو

 بازدیدهای علمی: -14



 طبق سنت انجمن های پیشین 

 جهت آشنایی دانشجویان با اماکن، سازمان ها و نهادهای مرتبط با رشته 

 .سعی میشود هر دو ماه یکبار یک بازدید هماهنگ شود 

 .هزینه این طرح محدود به تأمین هزینه ایاب و ذهاب خواهد بود 

 

 نشریه دانشجویی:  -15

 حقوق شدیداً نیاز به قلم زدن در مباحث حقوقی دارند دانشجویان کارشناسی 

 نشریه ارزش علمی و اعتباری نخواهد داشت و صرفاً بستری خواهد بود برای دانشجویان عالقه مند به نگارش متن و تحلیل های حقوقی 

 سعی خواهد شد هر فصل یک شماره از این نشریه منتشر شود 

  چاپ و پرداخت هزینه کار دانشجویی به دانشجویان فعال جهت امورات مربوط به چاپ خواهد بودهزینه مالی نشریه منحصر در هزینه های 

 

 نشست های علمی:  -16

 نیاز است متناسب با موضوعات روز نشست های نقد و بررسی تخصصی برگزار شود 

 اتفاق باشد متناسب با شرایط این جلسات ممکن است در قالب اکران و نقد یک فیلم، نقد یک رأی یا تحلیل یک 

 سعی می شود هر دو هفته یک بار نشست های علمی برگزار شود 

 ویی هزینه این نشست ها مربوط به هزینه طراحی پوستر یا تهیه تیزر جلسه، پذیرایی از میهمانان، تقدیر از اساتید و پرداخت هزینه کار دانشج

 به دانشجویان فعال در جهت برگزاری جلسات خواهد بود.

 

 ی صمیمانه:نشست ها -6

 تجربه نشان داده برگزاری نشست های صمیمی در محیط هایی مثل خوابگاه دانشجویی اثرگذاری فوق العاده بر دانشجویان دارد 

 از تجربیات اساتید هیئت علمی استفاده خواهد شد 

 سعی خواهد شد هر دو ماه یک بار چنین نشستی برگزار گردد 

 رایی و تقدیر از اساتید میهمان خواهد بود.هزینه این نشست ها محدود به هزینه پذی 

 

 مسابقه کتابخوانی: -7

 در ایام تابستان، پس از اتمام امتحانات برگزار خواهد شد 

 با مشورت اساتید یک کتاب علمی حقوقی یا رمان حقوقی مناسب برای دانشجویان کارشناسی انتخاب خواهد شد 

 وایز به سه نفر اول خواهد بود.هزینه این طرح محدود به طراحی پوستر و اهدای ج 

 

 

 مسابقات دادگاه مجازی: -8

 در صورت باز شدن دانشگاه ها در زمستان امسال برگزار خواهد شد 

  خواهد بود 96رویه برگزاری همانند دادگاه های مجازی سال 

 اساتید، اهدای جوایز به تیم های برتر و  هزینه این طرح مربوط به هزینه طراحی پوستر، چاپ و انتشار پرونده، پذیرایی جلسات، تقدیر از

 پرداخت هزینه کار دانشجویی به دانشجویان فعال در برگزاری طرح خواهد بود.

 

 ای:فعالیت رسانه -9

 .به موازات تمام فعالیت های انجمن، فعالیت های رسانه ای و تبلیغاتی از قبیل طراحی پوستر، تهیه کلیپ و تیزر اجتناب ناپذیر است 



 ار و تخصص مورد نیاز مستلزم استفاده از دانشجویان دانشکده در قالب کار دانشجویی می باشدحجم ک 

  هزینه انجام فعالیت های رسانه ای به صورت کامل در بستر تلگرام، بله، اینستاگرام و آپارات محدود به پرداخت هزینه کاردانشجویی به

 دانشجویان فعال و همکار در این حوزه است.

  



 :4ضمیمه

 های انجمن علمی حقوق در سال اخیرگزارش متنی کامل تعدادی از نشست 

 گزارش متنی جلسه المپیاد: -1

و حقوق دانشگاه امام صادق  یدانشکده معارف اسالم یصفحه انجمن علم ویکه  در پخش زنده ال یزانیعز کیکایخدمت  کنمیعرض م سالم

 حضور دارند.

 سال نود شش ادیمرحله المپ نیو دوم ستیرتبه اول  ب  میهست یدیآقا بهنام ام زبانیجلسه امشب رو  م 

با هم گفت و گو  ادیبود و  درخصوص المپ میخواه شونیدانشگاه تهران امشب انشا اهلل در خدمت ا یحقوق خصوص یدکتر یو دانشجو 

 کرد. میخواه

تشرف نداشتم چهره مبارک  قیکه توف یدید از مدت مدخوشحال هستم بع یلیآقا جواد گل  خ زمیخدمت برادر عز ژهیعرض سالم و ادب و با

 انایبعداً اح  ایگفت و گو هستند و  نیاالن همراه  ا کنندیخدمت همه حضار ارجمند که لطف م کنمیوسالم عرض م کنمیم ارتیشما را ز

 ی،بحثیدمت شما باشم، اگر مقدمه اعرض سالم و ادب و احترام دارم االن خوب است که در خ  کنندیرو مالحظه م ریحق نیا ریصدا و تصو

 هست.

 یرو معرف یدیمقدار آقا بهنام ام کی. امشب در خدمت دوستان بنده دیرفتیو دعوت ما رو پذ دیلطف کرد نکهیاز شما  از ا کنمیتشکر م 

و هم در مرحله  مرکزرمتیرشته حقوق دانشگاه امام صادق هستند و در سال نود و شش  هم در مرحله غ کینود و  یورود شانیا کنمیم

برتر  یهانکته هم  الزم است عارض بشم که هم سال گذشته و هم دو گذشته از رتبه نیرا کسب کردند و  ا کیحقوق رتبه  ادیالمپ یینها

بهنام از قبل  هم با آقا یصحبت هیبه خاطر مسائل کرونا لغو شده و  ادیمتمرکز المپ مهیامسال مرحله ن نکهیبودند و باتوجه به ا یکنکور دکتر

 یبه  آزمون دکتر میدهیجلسه اختصاص م انیرا  در پا یاقهیشاءاهلل  چند دقهم که دوستان داشتند ان ییهاستو  به خاطر درخوا میداشت

اگر مقدمه  میع کنشرو ادیآقا بهنام اول از المپ  دیپرس میخواه شونیموضوع را از ا نیبودند در رابطه ا دهیکه دوستان پرس یشاءاهلل سواالتو ان

 .دیدونیهر جور صالح م میکه دوستان فرستادند شروع کن یاز سواالت ای  دییامقدمه بفرم د،یدار یا

  میشیرو اگر سوال مطرح بود وارد م شتریب اتیحاال جزئ  کنمیدو جمله کوتاه  مقدمه عرض  م یکیمن  دیاریصاحب اخت دیباش سالمت

سازمان سنجش برگزار شد و  تیوزارت علوم با محور یور اساساً از سال هزار صد و هفتاد و پنج از سودر سطح کش ییدانشجو یعلم ادیالمپ

و هشتاد و  صدیدوره که ساله هزار س نیازدهمیدر ابتدا بود و  مورد بحث قرار گرفتن مورد سوال بوده است تا  یمعدود یهارشته یسر هی

 کنمیاضافه شد و لذا فکر م  ادخودیکه مورد سوال  بودند در المپ ییهارشته گریقوق  به دپنج باشه که رشته حقوق هم با عنوان مجموعه ح

 . میحقوق را داشت ادیبرگزار شده که در چند مرحله اش  ما المپ یکشور ادیو سه مرحله از المپ ستیب  میکنیمتا امروز که ما گفت و گو 

 و  چهار مرحله هست آقا بهنام ستیب

آزمون هست آزمون مرکب از دو مرحله است  یبرگزار وهیمشارکت و ش وهیهست  ش زانیم که احتماالً مورد سوال اکثر عزه یاگهینکته د  

مرحله اول امکان مشارکت در اون از دو  کنمیم دیهست تاک قیشدن از دو طر رفتهیمرحله اول و مرحله دوم مرحله اول خودش امکان پذ

 خدمتتون کنمیرو عرض م رمتمرکزیغ وهیمتمرکز ابتدا ش وهیدوم  به ش قیز و طرمتمرک ریغ وهیش لاو قیاست طر  قیطر

از  یسر کیقطب هست  کیاست مثال استان تهران  یده قطب کشور کنمیقطب فکر م نیبه چند  شهیم میکشور تقس وهیش نیدر ا 

 یبه ده قطب مختلف و  داوطلبان شهیم یدبنمیکشور تقس گونهنیقطب هست. هم کیهمدان  کنمیتحت پوشش فکر م یغرب یهااستان

 یدر مقطع کارشناس لشانیتحص یانیپا یهاسال یعنیچهارم  ایهستند که سال سوم  یداوطلبان حضورشرکت  و یکه اونا خود داوطلبان برا



است اعم از دانشگاه آزاد   لشونیدر دانشگاه محل تحص یبیدانشکده حقوق به هر ترت ای یبا مراجعه به بخش آموزش کنندیم یحقوق را سپر

تنها پنج نفر منتخب  یحضور خودش رو اعالم کنه و از هر دانشگاه یکشور امکان حضور و آمادگ یرسم یهامجموعه دانشگاه یسراسر

 تیه تربمثالدر تهران معموالً در دانشگا کنندیرقابت م گهیدبا هم انیپنج نفر م نیمتمرکز  ا ریشرکت در مرحله غ یبرا شنیم رفتهیپذ

همزمان  باآزمون هم   گریآمدند با همد یم ماهبهشتیارد لیاوا ماه،بهشتیدر ارد کنمیکروناکه نبود معموالً فکر م طیمدرس است حاال شرا

 ییهامرحله ن یکنندگان در هر قطب کشور انتخاب بشوند براشرکت هیکل  نیاز ب یتعداد مشخص هیتا   کردمیرقابت م گهیدها با همبچه نیا

تنها ده نفر حائز  تیتهران در نها یآزاد و سراسر یهادانشگاه عهاز مجمو کننیکه شرکت م یشصت هفتاد  نفر نیاز  ب دیمثالً از تهران شا

عرض کنم  گهیبار د هیشد  یپس چ ییدوم شرکت در مرحله نها وهیدوم و ش قیاما طر شوندیم ییشرکت در مرحله نها یالزم برا طیشرا

متمرکز رو  وهیکه عرض کردم حاال ش رمتمرکزیغ وهیش کنهیداوطلب فراهم م یرا برا ییامکان حضور در مرحله نها وهیول به دو شمرحله ا

از دو  یکیدر  دیشرکت بکنه که شا قیاز هر دو طر تونهیداوطلب م کی یعنیقابل جمع هم هست  گریدوتا با همد نیالبته ا کنمیعرض م

 بشه رفتهیراه  پذ

 در دیکنیثبت نام م انهیآزمون ارشد سال یبرا یتمرکز آزمون ارشد هست شما وقتم وهیش

 

 [12:46 20,11,20, ]طرفانیب محمدطاها

داوطلب بزنه  دیهست که با یکیت ییدانشجو یعلم ادیشرکت در المپ یبرا یاعالم آمادگ دیهستش که با ییجا هیمختلف ثبت نام  هابخش

از  کنهیو شرکت نم شهیوارد نم ادیحقوق بشه در مجموعه المپ شیگرا یبشه رتبه اول کل یتبش قراره عالرو نزنه هر چقدر ر کیت نیاگر ا

پانزده نفر  دیدر مجموع شا کنمیفکر م یمعدود اریتعداد بس کیاگر آشنا باشند  دبزننیمعموال با زنندویرا م کیکه آن ت ییداوطلب ها نیب

پونزده نفر اول  شنیم دهیبا هم سنج هاشیگرا هیکه کل یتراز  یدر آن شرکت کرده اند از روکه  یشیکم. بدون در نظر گرفتن گرا یلیخ

 یخصوص شاتیگرا المللنیب شیباشند، گرا شیبرتر هر گرا یهاتبهر دیکه  حاال قاعدتاً با

 ییمرحله نها یمجموع  داوطلب رو براذر   قیدو تا طر نی.پس اشوندیم ییشرکت در مرحله نها طیبا توجه به سنجش ترازهاشون  حائز شرا 

 . کنندیانتخاب  م

  شودیمرداد ماه برگزار م لیاوا رماهیمعموال در اواخر ت ییکرونا ریغ طیباز در شرا یینها مرحله

 یرقابت م با هم ییشرکت شدن در مرحله نها طیحائز شرا رمتمرکزیغ وهیدر ش ایکه در آزمون ارشد  یکسان نیاز مجموع ا ییدر مرحله نها 

  یکشور یعلم ادیالمپ ییو نها یرسم جینتا تیکنند در نها

که سال  یدوستان نیشما فرمود شیفرما لیرو  عرض کنم خدمت دوستان  در تکم ینکته ا کیآقا بهنام فقط من  میخدمت شماهست در

االن که سال   نندیبب خواهندیکه  م یتانو دوس ادیشرکت در المپ یسوم چهارم و کارشناس باشند شرطش گذراندن هفتاد واحد است برا

سال دوم بشود البته که سال دومم امکان گذراندن هفتاد  کنمیشرطش هست و فکر نم نیندارند ا ایرو دارند  طشیچهارم شرا ایسوم و 

هستش. آقا  یکارشناس دوره یکنند، شرطش، گذراندن هفتاد واحد از واحد ها خواهندشرکتیها  که مواحد وجود دارد و خالصه که اون

 . میبهنام در خدمت شما هست

 یعلم ادیحائض شدن رتبه در  المپ یعرض کردم برا م،یرو از اونجا داشته باش ضیبکنم که ادامه عرا یبندکوتاه جمع یلیمن  خ خب

 وهیوجود دارد ش  ییراحل نهاحضور در م یبرا قیدر مرحله اول دو طر ییدو مرحله وجود داره مرحله اول و مرحله نها یکشور ییدانشجو

 امکانش وجود داشته  ماهبهشتیهمه ساله در ارد یحیتشر یق شرکت در آزمون کتبیکه از طر رمتمرکزیغ



تراز رو  نیکه باالتر یافراد نیباالتر نیاست ب یکینزد نیتعداد هم به هم ایدوم آزمون ارشد هست که پانزده نفر اول اگر اشتباه نکنم  وهیش

 را داشته باشند. ییامکان حضور در مرحله نها توانندیکه امتحان دادند م یشیآزمون ارشد آن سال بدون توجه به گرا داشتند در

 وهیو ش رمتمرکزیغ یاوهیش نیرتبه از ب نیمردادماه برگزار شده حائز لیاوا ایماه  ریکه معموالً همه ساله در اواخر ت ییدر مرحله نها اما

 . یبه صورت کتب یحیبه صورت تشر کنندیرقابت  م گهیدممتمرکز در تهران با ه

مرحله  نیبعد از رقابت ا نییمقدار پا کیمقدار باال  کیهستن حاال  یحدود شصت نفر هفتاد نفر کنمیعرض کنم خدمت شما معموال فکر م 

 نیکند رتبه برتر هم از نظر ا یاعالم م برتر را یهارتبه یماه سازمان سنجش وزارت علوم، مشخصا سازمان سنجش اسام وریدر اواخر شهر

 یکسریاز نفرات چهارم تا پانزدهم هم حائز  شنیطال نقره و برنز م یهاتبصره سه نفر اول حائز مدال هینفر اول هستند که با  زدهنهاد تنها پان

 انایکه اح  یا گهیوقت د یبرا میبذار ایقا جواد با نظره شما آ میصحبت بکن ایبحث راجع به مزا کی جانیا دونمیخواهند شد واال نم ایاز مزا

 مطرح شد من در خدمت شما باشم یسوال

هم  یبود البته  سطح سواالت شکل یشاءاهلل اگر فرصتو بعد ان میبه نظر من اگر وارد محتوا بش یول دیدونیواال هرجور خود شما صالح م

جهت که فرصت به اندازه  نیهست از ا  ادیدر خصوص  المپ یو نحوه آمادگ ییمحتوا یهاخب اکثر سواالت ناظر و بحث یوجود داشته ول

 .دیرس میمطلب هم خواه نیشاءاهلل اگر زمان بود به او ان میبش یوارد مباحث ماهو  دیرا بخواه ریم  و نظر حقیداشته باش یکاف

حقوق را  یآزمون تمام سرفصل کارشناس دیار دار. استحضکنمیمنابع آزمون ورود م ،یماهو یمقدار وارد بحث ها کیبا اجازه شما  پس

 یفریک یدادرس نییآ یعموم یفقه و  اصول حقوق جزا یحقوق اساس یحقوق مدن یاما نه در همه دروس در شش ماده درس ردیگیدربرم

 المللنیو حقوق ب

در  کنمیتمرکز م شتریحاال ب ردیگیمشده مورد سوال قرار  سیحقوق تدر یکه در دوره کارشناس ییهاسرفصل هیکل یشش ماده درس در

 یحیدوستان باهاش آشنا هستند سواالت به صورت تشر شیمتمرکز آزمون ارشد است که کماب وهیمتمرکز چون ش ریغ وهیبه ش ضمیادامه عرا

تا دو ساعت را  میساعت و ن کیتا دو ساعت هر  میساعت و ن کیآزمون به  شودزمانیبخش، بخش م یعنی شهیم ردر دو روز مختلف برگزا

مورد  یعموم یو اگر اشتباه نکنم حقوق جزا یحقوق اساس یمثالً روز اول حقوق مدن رهیگیقرار م یحیدرس مورد سوال به صورت تشر کی

  رهیگیسوال قرار م

 و اصول هست فقه

ساعت  کیاند که شما در آن کرده را طرح یهستش که دو تا سوال چند بخش نیکه عرض کردم معموالً به صورت ا یدروس هیو روز دوم بق 

 عیحقوق  یسواالت هم ممکن است  از هرجا نیبا دانش خودتون که ا دیدو ساعت با میو ن

 

 یهشت طرح شده باشه و لذا داوطلب یممکن است از  مدن یدر مورد حقوق مدن دییمطرح شده باشه مثالً فرض بفرما یمنبع درس نیا ین

را که در مقطع  یتمام مباحث یتالش کنه نسبت به تمام  آن ماده درس  دیداشته باشه با یکنه، شانس قبول رو کسب یینمره باال خوادیکه م

خودش مثالً سال سوم هست، ترم هفتم هست  یدانشگاه یهابکند ولو هنوز در سرفصل دایپ ینسبت به اون آمادگ شهیمطرح  م یکارشناس

هم براش نشده هنوز واحدش را نگرفته خودش مطالعه کند چون از آنها  امکان  سیتدر اناًیاحرا که  یمباحث هیبق دیکه هست با یهر مقطع ای

 طرح سوال است

مرحله اول  یاز ده به دشوار میبه نظر من اگر بخواه ستین اسیقابل ق ییاش با مرحله نها یمرحله اول دشوار رمتمرکزیغ وهیمرحله اول ش 

ده  ایاش نه  یدر سطح دشوار یآزمون جوندار حقوق کیواقعا  گرید یمرحله نهائ یهفت باشد  ول ایشش  نیب دیشا میو سواالتش نمره بده



ها مورد بحث که کمتر در  کتاب یدیجد یلیخ هیاز  آراء وحدت رو ایباشه  یقیممکن است حقوق تطب اناًیاست که اح یاالتسو گریاست د

 روز باشه عیقرار گرفته باشه ممکن است از  وقا

شرکت کرده بودم مثالً در درس حقوق  ریدر  سال نود و شش که بنده حق ییدمتتون عرض بکنم در مورد سطح سؤاالت مرحله نهامثال خ 

در کشور افتاده بود و سپاه پاسداران  یاتفاقات کیآزمون  یدو هفته سه هفته قبل از برگزار دیچند روز قبل از آزمون شا یعموم المللنیب

 یلیتحل چیماه قبل از آزمون مطرح شده بود  و من خودم ه کیکمتر از  دیو موضوع واقعاً شا هیداعش در عراق و سور مواضع هحمله کرده و ب

که آن دانشجو از  یدانش هیکل یخب طراح محترم بر مبنا یموضوع. ول نیدر ا یامقاله ،یکتاب ،یشیهما یادانان، جلسهبود از حقوق دهیند

در قالب   ایدر  در قالب دفاع مشروع بوده  نیا ایکه آ دیموضوع را  مطرح بکن نیمختلف  گفته بود ا یهاسال در کرده دایمطالعات مختلف پ

 آقا جواددرخدمت شما هستم یعموم المللنیمطرح  شدهدر حقوق ب نیعناو گرید ایاقدام متقابل 

از درس ها صرف مطالعه کتاب منبع درون درس  یسر کیکه در بود  نیام اشما داشته شاتیکه بنده از فرما یبرداشت انیو به عالوه بر ب  

 ریخ ایبرداشت درست بوده  نیا اینباشد آ یممکن  است کاف

 خوادیکه م ییددانشجویدان به مباحث ورود و خروج داره باحقوق کیکه  یاوهیجامع مانع و واقعاً به ش یمطالعات وهیطور، به ش نیهم قاً یدق 

 چیاصال از ه ایکتاب نباشد چند تا کتاب باشد  کیممکن است سوال از  اناًیحائز رتبه و وارد مباحث بشه بله اح شرکت بکن و ادیدر المپ

کار رو سخت نکنم حاال ما هم از  از  یلیکه داشتم خ یضیعرا نیباوجود همه ا یآن طراح سوال باشه ول تیمطرح نشده باشد خالق یبکتا

 یهست امر ممکن یممکن زیچ میرفت ادیکوچک سراغ المپ یها و مطالعه هاکتاب نیما خالصه از هم دایسراغ المپ میقله قاف خالصه  نرفت

چند ساله  یتالش چند ماه حت کیبرنامه منسجم  و  کیخب  یول دیکرده و  بهش رس یزیرکرد، برنامه یگذاردفبراش ه یهست که کاف

 دنیرس یبرا یحقوق خوان یها. حاال شما در پوسترتون هم  راجع به راه و روشحقوق دان شدن هست ریاز مس یبخش کیداره که واقعاً  ازین

 زیچند تا جمله  راجع به حقوق دان شدن خدمت مخاطبان عز دیخب شا یول میستیدان نکه حقوق ماحاال  دیگفته بود یمطالب یبه حقوقدان

 نایهمه ا خوادیقدرت استدالل و استنباط م خواهدیلعه ممطا خواهدیم تیاست که خالق یطورنیخب مباحث  ا یول میامشب عرض بکن

 بکند  رتبه ممکن ان شا اهلل کسب نیتردر مجموع در  دو مرحله شخص بتونه باال کهنیا یمهمه برا

 میبرا شرکت بکنم ادیبخواهم در المپ کهنیقبل از ا قتشیاز اعضا صفحه انجمن بود  و بنده خودم هم حق  یلیخ ینکته که دغدغه  کی 

 ینبود که از تسلط کاف یاستاد مثالً آن درس  استاد کهنیا لیمختلف به دل لیبه دال ایعدم عالقه  لیبود که ممکن است به دل نیسوال بود ا

مثل حقوق  یعنوان مثال در درسه به ادیمند به شرکت در المپعالقه یممکن است که شخص دانشجو یخالصه به هر علت ایبرخوردار باشد 

 ایرو کنار بگذارم  ادیدر المپ تیموفق  دیمعناست که من کاًل با نیبد نیا ایهم ندارم آ یرو کسب نکردم و تسلط خوب ینمره خوب یالمللنیب

 داوطلبان برسانم ریمطالعه خودم را به سا یاست که من بتوانم با مقدار یرقابت به شکل وهیو ش ادیلمپسواالت ا وهینه ش

 ییهادرس ای ادیدرس حاال  فارغ از المپ کنمیعرض م ینکته کل کیاز مخاطبان صفحه شما هست  یلیل مورد سوال خسوا نیا  عتاًیطب خب

 ندهیآ ،یشغل ندهیدر آ یاغراق چیبدون ه ستمیبعضاً  اقرار بشود من اهل اغراق ن  دیشا یاغراق چیواقعاً بدون ه میدار یکه ما در دوره کارشناس

 نیعنوان مثال  حقوق تامبه ایاست   یدرس انتخاب کیکه  یعموم هیکه کمتر ازش بحث بشود مثل مال یدرس یما مؤثر است حت یلیتحص

ما مؤثر  یلیتحص ندهیشده در آ نیاستاندارد تدو وهیکه حاال به ش یمواد درس نیتک اتک یاغراق چیو..  واقعًا بدون ه مه،یحقوق ب ،یاجتماع

 میبه حقوق داشته باش یسطح نگاه جامع میکن یبهتر است سع مینشو ای میحائز رتبه بشو ادیدر المپ میهخوایم کهنیاز ا ارغف نیاست بنابرا

مثال از فالن  ای ستمیمسلط ن ای دیآ یمن از حقوق جزا بدم م مینباشد که مثالً من بگو یطورنیا یعنیجامع  یول یعمق استاندارد کیو با 

 .کندیم جادیمشکل ا دیآن داوطلب بدون ترد یطور نگاه کردن به درسها برا نی،ا ارمیسردر نم لالمل نیمبحث حقوق ب

هست که تسلطش در همه مواد  یاست و کمتر کس یعیباشد طب یدچار مشکل خاص یشخص در ماده خاص  نکهیا ادیدر مورد بحث المپ اما

از  42بود که  یماده ا ریحق نیا یعنوان مثال برااست که عرض کردم ممکنه است به  یتیو جامع نیانگیاندازه باشد مهم م کیبه  یدرس



 یبیضر چیدروس در مجموع و بدون ه نینمره کسب کرده بودم.ا 100نمره از  75است که  ینمره کسب کرده بودم و از آنطرف ماده ا 100

نحو نباشد که مثال قوت  نیاشود  به صورت جامع و اصال نگاه  به  یگذار هیتک تک درس ها سرما ی.فلذا بهتر است که روشودیحساب م

 وهیبا قدرت قلم باال و ش یحداقل یبا مطالعه ا یمهم است  حت نیانگیالملل م نیب غبوده است نروم مثال سرا فیمن در فالن درس ضع

 نیاست با ا فیاش ضع یحقوق اساس کندیکه فرض م یمثال کس یدقت در سوال ممکن است که حت ییاستدالل باال با دقت در پاسخگو

 را کسب کند من در خدمت شما هستم. ییموارد نمره باال

اگر  ندیگویترم دوم رشته حقوق هستند و م ایترم اول  یصفحه ما دانشجو نیاز مخاطب یبرخ نکهیاست ا دهیکه االن به ذهنم رس یا نکته

با  یادیز یبخواهم شرکت کنم صحبت ها ادیالمپ در نکهیو اگر خاطرتان باشد بنده هم قبل از ا میکن یزیر ادبرنامهیالمپ یبرا میاالن بخواه

مطالعات  ندیبرآ رهیگیصورت م ادیدر المپ تیموفق یچند ماهه و محدود برا یهابودم که فارغ از تالش دهیرس جهینت نیو به ا مشما داشت

 تیدر موفق یادیز یلیخ ریتاث شهیلعه ممطا یکه کتاب خاص ادیفارغ از فاصله چند ماهه تا المپ یعنیکه وجود داشته  یقبل یدر ترم ها یکل

 یهاهست که شمااز معدل نیناظر به هم یعالحضرت تیاز موفق یادیدرصد ز کنمیاحساس م دینظر خودم را بخواه قتاًیو حق ددار ادیدر المپ

به  عنوان  ادیدر المپ یه برترحضرت عالمنجر به رتب تاً یترم  نها 9، 8، 7مطالعات در طول   ندیفرا نیخودتان بوده و ا  یبرتر دانشکده و ورود

 یبرا  خواهندیاول هستند و  م یهاترم یها یورود شتریبحث ب نیمخاطب ا  کنمیموضوع که فکر م نیدرباره ا  خواستمیمقام نخست بوده م

 دییبفرما حیخصوص توض نیدرا شودیکنند  اگر م زیر حقوق برنامه ادیالمپ

 یکه دوستان کنمیعرض م دیدار شتراطالعیتجربه خودم رو که حاال شما ب یعالحضرت شیحه بگذارم به فرماص کهنیا  یبنده برا دیدار  لطف

 ندارند مطلع شوند  یکه اطالع

 شرط مهم  است کیرشته حقوق واقعًا  یدر مطالعه و تسلط بر منابع درس یوستگیو پ یواقعاً آهستگ دییبفرما مالحظه

 یگذارهیرو در دانشگاه امام صادق پا ادیبودند که اصالً کالً المپ ینفرات نیمان با ما شرکت کرده بودند از اولزکه هم ییهایبنده و ورود حاال

 یغیتبل که دنمیدر دانشکده من د  هیاطالع هیبود که  امیا نیو مثالً در بهمن ماه آبان ماه بهمن ماه ا  میکرده بودند و ما کمتر اطالع داشت

 میدانستیمنابع هست و اصال ما هنگام ثبت نام نم نیبرگزار شود و ا ییدانشجو یعلم ادیده بود که قرار است المپدرباره اش نش یلیهم خ

نوروز  دیع امیوخوش و خرم که در ا مینام کردو ثبت کردندیبود که از دانشگاه ما شرکت م یدوره ا نیودوم یتست ایاست  یحیتشر ادیالمپ

 یلیما که خ ترمانیجالب است که از قضا امتحانات م  میبشو ادیوارد المپ ماهبهشتیوارد میبکن یبندجمع هی میداشته باش یفرصت مطالعات

و   ادیاز المپ یچنان شناختآن دیشا کهنیو مجبور شدم به خاطر ا بهشتیوارد نیدر فرورد قایبود افتاد دق ینیدروس  گسترده بود و سنگ

 -500 دیهست که شا ادمی نیسنگ یاست را مطالعه کنم منابع ترمانیکه در آزمون م یدروس توش نداشتم برم سمت همان یت قطعیموفق

خالصه ما در مرحله  کردمیمطالعه م دیبا دیکه اطالع دار یطیباآن شرا دیروز ع 10آنها  دیکه من با میدادیآزمون م دیرا با یاصفحه 600

دانشگاه ها  هیخاطرم هست کامالاز بق هیجالب بود از بق ادیدر المپ میجاء شرکت کردمملو از خوف و ر یطیو شرا خندان یبا لب ادیاول المپ

کلمه مطالعه  1 یاز فرصت مطالعه برا غیو ما واقعًا در میباتسلط باالومطالعه منسجم و واحد بودن کامل شرکت بکنند و با آنها گفتگو داشت

 کیتر شده بودبا  عیمقدار انتظارات باال رفت وقت ما هم  وس کیشد و  لینا یرتبه خوب کیو در آزمون  ردخب خدا کمک ک یمنسجم ول

را با چه  انترمیقدر ما امتحان م یهاترم  ما خورده  بود به  ماه مبارک رمضان و شب انیامتحانات پا کنهیم فیباز بخوام تعر یخاص یدشوار

 یاریرتبه خوب ب ییدر  مرحله نها دیتظاراتم از ما باال رفته که شما باو همه ان ادیالمپ ییمرحله نها دروز بع 20 میداد یباچه خستگ یسخت

 حیتوض شتریب دیکه  اگر خواست رماهیروز ت 20 10داشتم محدود شد به  ادیالمپ یکه منسجم و برا یاواقعًا مطالعه گهیخانواده دانشگاه هم د

حائز رتبه باال شد پس از  ادیدر دو مرحله المپ شدیروزه نم 20-10طالعه بدون مطالعه و با م عتاًیطب شما شیبکنم بر فرما دیتاک یول دمیم

 کنمیصحبت م ریحق نیکه با ا یبه دوستان شهیمطالعه کرد من هم دیبا وستهیاستنباط کرد که آهسته و پ یاونجور دیبا ریعرائض حق نیا

دارم فالن   1 یدارم حقوق مدن یهستم و حقوق مدن 2 من ترم کردم مثالً  یزیربرنامه کی هردرسکتاب  کیرا دارم هر درس  هیرا  توص نیا

 کنار بگذارم. شهیهم یرا ببندم و برا 2 یمطالعه کنم که حقوق مدن یاالن طور نیدرس را  دارم از هم



به آزمون  یشباهت ادیالمپ  یبرگزار وهیش ایبودند که آ دهیسؤال بپرسم و دوستان هم پرس  یادعلمیمطالعه المپ وهیدرباره  ش خواستمیم

 دییبفرما حیمطالعه حاال اگر  هر درس متفاوت است توض وهیدر خصوص ش دینه؟ اگرمحبت کن ایآزمون ارشد دارد  ای یآزمون دکتر ایوکالت 

 .شومیممنون م دییقاعدتا بحث منابع را هم بفرما اشو در ادامه

 ادیمختلف اعم از المپ یهاآزمون یمطالعه برا وهیش نیکمتر ریحق نیاهستش که به اعتقاد  نیا کنمیرا خدمتتون عرض م ینکته کل 1س  

مطمئنم در آزمون  باًیمن تقر یدرست و کاماًل با برنامه داشته باش قیاگر شما مطالعه دق یعنیارشد و... در اکثر موارد واحد  یوکالت دکتر

 نیا یداشت حداقل تجربه شخص دیکامل را خواه تیموفق  ادیب که از شما به عمل یحیو تشر یهر نوع آزمون تست  یوکالت دکتر ادیالمپ

 یشرکت کردم آزمون دکتر ادیبوده در آزمون المپ یبرنامه مشترک هیبوده با  یواحد وهیش هیما شهیکه با هم یابا مطالعه دیگویرا م نیکه ا

هر  یبرا کهنینرفتم سراغ ا کهنینبوده با ا یمشکل شرکت کردم و حاال هم الحمدهلل هییوکالت مرکز وکال قوه قضا ونشرکت کردم در آزم

 1 یدر هر درس دیبکن یبه دوستان گفتم سع شهیهم کردمیراعرض م یبکنم  داشتم نکته ا یرو معرف یمنابع خاص یخاص وهیش یآزمون

االن در  میان کدوم منبع رو مطالعه کنکه آبونم زنندیبال ماز دوستان بعضاً بال یلیحاال باز خ دینکتاب در کنار جزوه استاد رو مطالعه ک

 کنمیمنابع خوب هست ؟باز من خدمت شما عرض م نیاز ا کیکدام  میرو بخون ییدکتر صفا میرو بخون یدیخاستاد شه 3 یحقوق مدن

همه  نیب یشناسدرصد مباحث در دوره کار 80تا  70کردم مطالعه بکنم واقعاً  یعمنابع را مطالعه کرده و س نیکه اکثر ا یعنوان کسبه

 یکتاب مرجع کی گریکتاب به کتاب د نیاز ا یه دیبکن هیمختلف و ته یهاکتاب دیبکن قیکه تحق دیتالش نکن یلیها مشترک  است خکتاب

 میروش تامل بکن دیواقعاً بخوان یول دیریکتاب بگ نیب ا کنهیم یاستادت اون رو معرف دیراحت هست سندهیبا قلم نو دیکنیکه  احساس م

که   میمطالعه کن یجور هی مینقادانه مطالعه کن میکنیمطالعه م یوقت دیبکن یعرض کردم خدمت رفقا سع شهیکه هم یاوهیش میتامل بکن

از مبحث ارائه   یگزارش هنجار چیه دیتونینم چیه یول دیگرفت ادینباشه که صرفاً مباحث رو  یطورنیا مینقد و انتقاد بکن سندهینسبت به نو

و   دیهست 2شود شما  ترم  یقوه استنباط قو دیآروم آروم با دینداره ترم چند هست یاشکال چیغلط است ه ایدرست است  نیکه ا دیکن

 نیفکر کن قهیدق 1 هیثان 30 یمطلبو خوند یاگهیهر کتاب د ای یخونیرا م  انیدکتر کاتوز تیاموال ومالک ای ییاشخاص و اموال دکتر صفا

ها نسبت به کتاب میکنیواقعا سع کنهیم تیقوه استنباط و استدالل شما را تقو یر من اشکال ممکنه درست نباشه ولدرسته  به نظ نینیبب

به مرور داشته باشه  ازیممکنه آدم ن که یزیکه به جز مباحث ر نهیمستلزم ا  نینرود و ا ادتانیاز االبدیال گهیکه د میمطالعه کن یا وهیبه ش

و قبول  جابیراجع به ا یوقت یدیمثاًل دکتر شه میرو نسبت بهش نظر داشته باش اتیتوهرمبحث هستند کل که یو مباحث اندک حفظ

به   درستاز نظر من  شیقسمت ها نیا یدیمطالب دکتر شه نیکه ا دیکن یبندجمع یجورنیآخر مباحث ا دیتونیصحبت کرده شما م

نظر  دییگویچون اگر من از شما سوال بکنم م شودیابد مبحث از ذهن شما خارج نم یدم ال یدوتا اشکال داره  من به شما قول م نینظرم ا

مبحث  از ذهن شما خارج  نیامکان نداره ا کردیو قبول رو نگاه م جابیا دیبا یطورنیموردمخالف ام به نظر من ا 2 نیمن  با ا  نهیدکتر ا

  دیگویرا م نیبشود حداقل تجربه  من ا

 درسته ؟ ستیمناسب ن ادیمطالعه المپ یبود که کتب مثاًل خالصه استاد ساز و انگاشت برا نیا یعالضرتح شیمن از فرما برداشت

  نیکتاب از ا1تجربه چند ساله  واقعاً تا االن  نیبا ا  نیکمتر ریحق نیخود ا ینباشد ول ریباورپذ اینباشه  یدوستان منطق دازنظریشا واال

هست نه ساده  یبه کالس فوق برنامه خاص استاد فالن ازیو نه ن نمیبیهم واقعاً بهش نم یازیرده ام و نمطالعه نک دیکه شما فرمود ییکتابها

 نیدرست است ا دیکنیآنچه که احساس م یمشخص  است صرفًا انجام و اجرا ریهست راه مشخصه مس یاستاد فالن یقانون نمودار سازو

 یدانشجو کیکه   دیکن ینکته که خدمتتون عرض نکردم مباحثه. سع نیمل و البته امهم است صرفاً ارتباط با مباحث مهم صرفاً تفکر تأ

 یبهش ملتزم مباحثه کردن  است.سع شهیهم ریحق نیکه ا یاز موارد یکی دیشا دیهمواره باهاش مباحثه بکن هبا شما باش یهمراه کی

باز به شما امکان  شهیم تیباز مطالب در ذهن شما تثب دیکنیمشما گفت و گو  یچون وقت دیگفتگو بکن گهیددر  اکثر مباحث با هم دیبکن

 هیزاو هینسبت به موضوع  از   یابکنم و هم مباحثه  هیزاو هیاز  شهیممکن است که من هم دهدیبه ان مبحث را م یدینگاه کردن جد کی

 تیمهمه را تقو یلیحقوقدان خ کی یکه برا یانیار و  بواقعاً قوه استنباط و گفت نینگاه کند که من تا حاال راجع بهش فکر نکردم  و ا گهید



کمک  نیمهم است و لذا ا یلیو قلمت خ انتیکه مد نظرت هست ب یشغل حقوق وهر دیبشو یقاض دیبشو لیدوکیخواهیشما م کندفردایم

  ادیشده در المپمطرح یرس هابرم سمت د شتریمن ب دیبشه حال اگرموافق هست تیبشود استدالل شما تقو یشماقو انیب کهنیبه ا کنهیم

 از دوستان هم هست  یلیکه سوال خ دیکن انیرا ب طالعهم وهیدرهر درس منابع  و ش کیبه تفک دیج صددرصد به اگر محبت کن  یازین

است.  ینحقوق مد رهیگیمورد سوال قرار م ادیاست که م جزء مواد آزمون المپ یمنبع نیتریو اصل هیپا دیکه شا یدرس نیخب اول حتما

 1استناد به  یماده قانون 1را با استناد به  یکه سواالت حقوق مدن ستین جورنیدوستان آشنا است ا شیاش کمابو نحوه مطالعه یحقوق مدن

داره که نسبت به  ازیهست ن گرید یهاشیتو گرا یحت یحقوق گرید یهاواقعاً مادر بحث یبشه جواب داد حقوق مدن دانقوقجمله فالن ح

 یهااز باال به موضوع سپس با آموخته مینگاه کالن داشته باش کیمبحث اموال مبحث اشخاص مبحث قراردادها  میکنیکه مطالعه م یمبحثهر 

العاده فوق یمجمع عموم لیکه مثالً من بگم نصاب تشک ستیمثل حقوق تجارت ن میخودمون ارائه  کن انیبا ب میخود جواب  را آماده کن

 تیدر نها دیاقوال مختلف و مطرح بکن یکن لیتحل دیو با کنمیکه مطرح م یسوال 1 ستین یطوراون  نقدریا ییبگوچقدر است و شما 

 دیتاک یلیشما  به قلم شما خ انیدروس به قوه استنباط به قدرت ب هیاز بق شتریهست که ب یپس درس یارائه بده یبندجمع هیخودت 

درسها  هیمثل بق دیکتاب  رامطالعه کن کی دیکن  یسع دیگذرانیکه م یهستش که هر مدن نیام ا هیباز من توص  یکرد.در حقوق مدن شودیم

  یهر درس مدن یباشه برا هیبهتر از بق دیشا کنمیکه خودم مطالعه کردم حس م ییهاعرض کنم کتاب حیصر یلیخ

همه را مطالعه  دیکن  یاست که مفصل  است سع ییدکتر صفا نیاست نسبتا کتاب اشخاص ومحجور یمشهور و قو یلیخب کتاب خ 1 یمدن

 است یاونها هم کاربرد دیمطالعه کن میمطالعه کن میرسیمباحث آخررا که معموال ما نم یحت دیکن

شده باشه کتاب اشخاص  یمیقد دیاز مطالب شا یسر هی کهنیبا ا کنمیم هیو توص انیدکتر کاتوز تیاهدا و  خودم کتاب اموال مالک2 یمدن 

داردکه آن کتاب نداشته  ییدارد دقت ها ییهایبرتر انیدکتر کاتوز تیخب اموال مالک یول میبه نظر برس دتریممکن جد ییال دکتر صفاامو

 نور هست  ینور عل  گهیکه د دیان دوتا رو با هم مطالعه کن  دیبتوان اگر یباشه ول

تر روان تر جامعساده دیکه شا یباز کتاب دیریبگ یجد یلیدرس خ نیشده اهر طور  میبکن یسع دیبا یاهیپا اریمهم و بس اریدرس بس 3 یمدن

و  دیهست که همتونم آشنا هست  ییقراردادها دکتر صفا یکرد کتاب قواعد عموم دایپ یکل  دینسبت به مباحث د توانیم ترعیتر است و سر

  دیهست قترمطلعیعرض نکنم که شما دق قیدق دیدارد  شا یسبز جلدمن  یبرا

انجام  ریها حقوق با تاخخب اصالحات کتاب یول 92که نه سال   راًیکرد اخ رییتغ راًیاخ یقانون مجازات اسالم کهنیباز به علت ا 4 یمدن

همراهشان است مفصالً  یگرید سندهینو یاگهیبزرگوار د 1است که با  ییکرد به نظر من کتاب دکتر صفا یمعرف شهیکه م یباز کتاب شودیم

باشه که مورد  یکتاب شهیکتاب م نیدر کتاب لذا ا میلحاظ کرد 92 یقانون مجازات اسالم راتییهست که ما تغ نیو ادعا شونم ا دهبحث کر

 روز مطالعه بشودبه روز نشده و چون الزم است که کتاب به انینظر دوستامون باشه  مثال آثار دکتر کاتوز

خب باز از مجموعه کتب  یتاسف دارد ول یام  و جا دهیکمترد یکتاب قو یلید من خارجمن سندگانیبا ضمن احترام به همه نو 5یمدن

مباحث حضانت و  دیهمه اش را مطالعه کن دیکن یاست سع یکتاب خوب و جامع یدکتر امام زمانیو استاد عز ییموجود کتاب دکتر صفا

 کتاب ها ناقص  نماند دیمطالعه کن دیکن یمورد استفاده و کاربرد است سع یول شهیمن سیمباحث آخرش معموالً تدر

در   کنندیم دارندمطالعهیرا برم انیدکتر کاتوز عیمثالً کتاب  ب روندیم  نیسنگ یهاکتاب یوسوبه سمت نمیبیبعضاً من م7و   6 یمدن

کردند   میتنظ انیدکتر کاتوز نیاز عقود مع ییهاجلد مختصر است درس 2کتاب زود است  نیحداقل به عنوان اول یمقطع کارشناس

اضافه شده  دایلحاظ نشده و جد کتابنیهست  درا ینیقوان یسر کی دیجد نیبه انضمام قوان دیدقت کن نیانضمام ا هب دیمختصرروان و مف

 2 نیکنندگان خودرو و در داخل پرانتز بگم ااز مصرف تیکنندگان قانون حمااز مصرف تیقانون حما 89ساختمان  فروششیمثل قانون پ

 باًیتقر نکهیباا ادیالمپ ییکنندگان خودرو در مرحله نهااز مصرف تیکنندگان و حمااز مصرف تیحما نکه خدمتتون عرض کردم قانو یتا قانون

باز  یتا کتاب خواند 10نداره اگر  بیع دیعلم جامع داشته باش کی دیدان باحقوق یکتاب لحاظ نشده بود مورد سوال بود پس شما چیدر ه



  دیجد هیآراء وحدت رو ریاخ نیقوان دیریبگ دیتوانیها رام نیمجموعه قوان نیتوجه نبوده ا ردبوده که مو یقانون نیبب یبکن ینگاه هیخودت 

دهد شما خودتان از متن قانون استنباط  حیرا توض حتماً به ما قانون ادیب ییدکتر صفا انیکه دکتر کاتوز میمنتظر نمون میکنرا مالحظه  نهایا

  دیرا  داشته باش یکاف

به مطالعه  یازین ردیبگ ادیهم آدم  یاگر ارث را قو دیکتاب ارث مباحث ارث حال شا یهستش که مباحثش گسترده است برا یدرس  8 یمدن

 دیخوایم اناًیاگر اح یبود ول شترینداره که بگم آن کتاب ب یبده  چون مطلب خاص ادیباشد کامل همه فروض رابه انسان  یاستاد کینباشد 

تحت عنوان حقوق  یدر جلد آب یکتاب کوچک یعراق یدکتر مصلح  فتدیشما جا ب یمباحث دشوار ارث برا شتریکه ب دیحل بکن دینیبب یمثال

و  تیآثار دکتر محقق داماد در بحث وص کنمیمختلف فکر م یهم بازاز کتاب ها تیمباحث شفعه و وص یاست برا  یخوب اریارث کتاب بس

مورد سوال است  ادیاست معموالً  در المپ یکاربرد یلیخ تیوص یکم کاربرد ول یلیخب مبحث شفعه خ یلباشد و  شتریطالعه بشفعه قابل م

داشته  یتامل  تیحتما در مباحث  وص 8 یدر مدن دیکن یمطرح شده بود سع تیاز مباحث وقف بر وص یبیکه در مرحله اول از ما  سوال ترک

 دیباش

.  میکه دار ییهادر فرصت میبخواب میکن یخوب است سع  میو اگرنخوانده ا میکه ما اکثرا خوانده ا ییهاتک تک کتاب نیاما عالوه بر ا خب

 کیدر اواخر نزد دیهاهست با  یبندجمع یکسریهست  نیقوان یسر کی ادیبه المپ کینزد امیدر ا یول میها را مطالعه بکنکتاب نیخوب ا

مطالعه  قیماده به به ماده و دق دیبکن یبندجمع انیمطالعات  خودمان را با کتاب نظم دکتر کاتوز کنمیم هیاد انجام داد من توصیبه المپ

البته  میکه آوردن مطالعه بکن یخاص نیقوان دیباز عبور بکن دیاگر ندار نیبنداز انیدکتر کاتوز حاتیبه توض ینگاه کی دیاگر فرصت دار دیکن

 اتیمثل کتاب  دکترب گرید یاز کتابها دیکن هیرا ته یفهرست کامل تر کی دیبکن یقبل هست سع یهاالچرا چون مربوط به س ستیکامل ن

 ریحق هیتوص یخب به عنوان کتاب اصل یول یبکن لیتکم نیجمع کنه از ا متیاز ق ییجا هیساختمان  فروششیاگر اونم باز قانون مثال پ

بشوند.  پس  شانیحقوقدانان تالش کنند که مثل ا هیبق دیبا آن قدرت استنباط خب با هست با آن قلم و انیکتاب نظم دکتر کاتوز نیکمتر

  یپک کامل از حقوق مدن کیشد  نیا

که بنده  یزیباشد اما آن چ دجامعیو همه مطالعات با میمطالعات خب شک ندار تیشما عرض کنم درجامع شیفرما دیینکته  درتا1فقط  من

 ریسا انیبود که که دانشجو یدرس 8یبود که درس مدن نیبود ا ادیدوستان و تجربه حضور خودم درالمپ ریا ساام وبا تجربه و مشورت ب دهیشن

و اگر هم طرح بشه از مباحث  کنندیطرح نم یسوال 8 یدر همان ترم در حال گذراندن هستند معموالً طراح سوال از مدن قاً یقها ددانشگاه

اما خالصه درخصوص  ستین تیمربوط  به جامع یو حضرت عال شاتیفرما یناف نیالبته ا ستیه آن  نمربوط ب یاضیمربوط به ارث و معادالت ر

  نهایمربوط به محاسبات ارث و ا یاضیودلهره داشته باشد  که مباحث ر یموضوع نگران نیا یبپرسند حاکم وقت بود و رو  دیکه شا یدوستان

است که  نیکه شرکت کرده اند ا یگرانیسخ بدهند من حداقل تجربه ام و مشورتم با دنشود کامل نتوانند پا سیتا سر کالس  نروند و تدر

 .ردیگیبحث مورد سوال قرار نم نیمعموالً ا

 حق با شماست  بله

 فقه  ای یالمللنیب ای ییمباحث جزا یبرا  میخدمت شماهست در

را و کسب بکند  ایدر نیاز ا ینم کیاست که آدم بخواهد  ییایدر کیمن از فقه و اصول شروع بکنم خب فقه و اصول هر کدام  واقعاً  خب

کتاب  نیبگم اون کتابو بخون  انسخه به شما بدم  یمثل مدن شهیفقه و اصول م یهست برا ازیسال مطالعه و مباحثه و کالس ن یهاسال

 اد؟یسوال م مثالًجا نیبخون از ا

 2فقه 1فقه  ندیگویمتون فقه و در دانشگاه ما م  ندیگویم گرمعموالًید ینشگاه هافقه ها حاال در دا دیبکن یسع ستین طورنیواقعاً ا نه

تر از و مهم دیداشته باش دیرویم شیبه مباحث که پ  ینسب یتسلط دیکن یسع دیبرو شیها اصول ها را با استاد پفقه ستیعنوانش مهم ن

مثال ما خودمون  دیو به سواالت جواب بده دیبه چشم بزن شهیهم را نکیآن ع یو فقه یکه در مباحث اصول دیکن دایپ  ینکیع کیهمه 



مطرح شده بود  لیسوال درذ 21-مرحله اول از مباحث جعاله برامون سوال مطرح شد  متن اومده بود گفته بود شرح کن و ادیدر المپ یوقت

بگم مثال که من  ستین یقاعدتا فقه مثل مدن میچه کن بود ینکرده بود وجز مباحث ترم بعد سیما تدر یبرا ترم نیما هنوز در ا  یاستاد برا

 یانجام بد یمطالعه جامع کیبهتره شما  نطورپسیمطالعه کنداصول هم هم نهیذره است دست آدم بش هیمگر دیمطالعه کن یکم هی  تیوص

واژه   5واژه 2شما ممکن است  یلوج گذارمیشما م یمن متن شرح لعمه را جلو یعنی یچ یعنی دیکن دایپ لیقوه تحل یقوه استنباط کیتا 

 قاعیعقد ا یمبحث جعاله است فالن احکام را گفت گفت مثالً چطور یاستنباط کن یاز متن بتون دیبا یول یاز مجموعه پاراگراف متوجه نشو

جالبه تو مباحث  دیایشما ب یدرس ها که سوال مشخص برا هیو بق ید مثل مدنیخاص داره و... پس منتظر نباش جابیعام داره و  ا جابیا

 کیآنهم از شرح لمعه؟معموالً  کنهیمطالعه م یرا معموال چه کس  اتیمورد سوال قرارگرفته بود کتاب د اتیما از کتاب د ییمرحله نها

 جزا  یارشد و دکتر یدانشجو

اصال  میشو الیخیمره آن سوال رو بکالً ن میپس چه کن  کنمیکنندگان مطالعه داشتند؟ من فکر نمشرکت هی. بقریم؟خیداشت یامطالعه ما

 م؟نهیشو الیخیفقه و اصول را کال ب

آروم آروم  دیبکن یرها کرد سع دیرا نبا یدرس چینمره باشد  ه 2نمره 1نمره  20نمره  10نمره دارد ممکن  است اختالفات  100 یهر درس 

با قلم عرض شود خدمت  میبرگردان کن یتون به فارسذهن به یمطالب خودتون از عرب شتریب میکنی یسع میکن هیکمتر به ترجمه ها تک

  میبکن یبازهم  سع میبود دهیبود و شما ند یمبحث کیکه اگر  میآشنا باش نهایبا قلم مرحوم مظفر در اصول فقهش با ا عهدرلم نیدیشما شه

نشده باشه کامل تسلط  سیبراتون تدر یمتن اصولفالن  یکه ممکنه مثالً فالن متن فقه دونهیطراح سوال خودش م دیریاز نمره را بگ یبخش

و باز مثال  دیمبحث داشته باش نیمتن از ا  نیاز ا  یدرک حداقل کی  یتونیدان محقوق  کیبدونه به عنوان  خوادیم یول دینداشته باش

صفحه مطلب گفته  20 10 دیاکه من دارم ش یاست که تو کتاب اصول مظفر با جلد یمبحث هیبزنم بحث خاص سابق و عام الحق  یاصول

رفته؟ نه  ادمونیمثال  ای میخوایمتن م  میبگ میسوال رو جواب ند نیاالن ما مثالً ا میمرحوم مظفر، شقوق مختلف، اقوال مختلف چه کن

 یلیموضوع خ نیدان با احقوق کی دیدر ذهنتان داشته باش  دیبا یاتیکل کیصفحه  بوده شما  20 10مطلب  نیکه ا دونهیطراح سؤالم م

 نیا یکه حتما هست یباش یدان خوبشما اگر حقوق میما دار یحقوق الحق یسابق عامه ها یهااز خواسته یاریبراش مبتال به است  بس

 صیبه  تخص نیادله قائل هیکه قائل به نسخ هست چ یادله ا ستیناسخ  هست ناسخ ن ایکه مثالً آ یموضوع  را در ذهن خودت  حل کرد

که  یهمون حرفم حرف جهیالزم باشه پس نت  رکهنه  متن مظف خواهدیاز شما  م اتیو نه جزئ  دیکنیمطلب را مطرح م نیا نیهستند چ

 کهنیوآن  مطلب در  ذهنش هست ولو ا کنندیکتاب استفاده م ایاز استاد  خونهیکلمه است درس را آدم خوب م کیحرف  میگویم شهیهم

کنه من خودم در مطالعاتم   راربرق تونهیچلنج م کیداره باش   یو اصول یدر مباحث فقه ینشده تسلط سیربراش تد کهنیگذشته ازش ولو ا

تسلط به زبان  یباز هم مطالعات قبل یبکنم ول یگذارهیکه فرصت داشتم در فقه و اصول  وقت نبود که سرما ییروز نها20 ادهایالمپ یبرا

 اشونیاز مزا یکیامام صادق  یرا گرفته بودم از فقه و اصول بچه ها یکنندگان نمره قابل شرکت نیباعث شد که ب یو مباحث اصول یعرب

 داشته باشند  یا یقو یگذار هیسرما کینسبت به فقه و اصول  تونندیکه م نهیها همدانشگاه هینسبت به بق

داده بودند   یمتن فقه کیدرس فقه    نیهمسال گذشته  ادیشماعرض کنم که ما مرحله اول المپ شاتیفرما دییدر تأ  ینکته کوچک ج

آزمون  یاز دوستان ما که سابقاً در رشته فقه  بود و بعد اومد به رشته حقوق بعد ازبرگزار یکیخب   ینبود ول یمتن دشوار یلیمتنش خ

کامل مسلط است  و بعداز آزمون  بوده چونکه اعتقاد داشت به شرح لمعه  به صورت  یکدام کتاب فقه یمتن برا نیا داندمشتاق شده بود که ب

کرده بود متوجه شده که  یریگیرفته  بود پ یبنده خدا کل نیام. خالصه ا دهیمتن مشابهش را در شرح لمعه ند نی:که  من  ا گفتیبه ما م

و لذا   دمیشنیکتاب را م نیبار بود که اسم ا نیاول یگفت من برا یوقت قتاًیبود که حق ینشده و کتاب فقه دهدا یمعتبر یمتن از کتاب فقه

اش چقدر بوده  یو سابقه مطالعات فقه کردیجا کمک داوطلب ممتن بود که درآن یکه مهم بود فهم عرب یزیشما تنها چ شیفرما دییدر تأ

 .میت.آقا بهنام در خدمت شما هسکردینم یکمک



که   یستیکه جلد کتاب را هم متوجه ن دهندیبه شما م یمقدار متن  دینشست یشما در  آزمون دکتر طوراستنیآزمون ها  هم هم هیدربق 

پس نکته  گهیم یچ نیبخون بب  ندیگویم یهست کتاب؟ول یاست؟چ یطوس خیکتاب مکاسب  است؟کتاب شرح لمعه است از آثار ش ایآ

آزمون  ادچهیچه المپ در همه مقاطع کندیکمک م یبر زبان عرب یتسلط به مختصر یتسلط بر واژگان فقه گریشماست که د شیهمان فرما

 میداشت 1 یحقوق اساس کی میکردیم لیکه ما تحص یادر دوره یحقوق اساس یکسب بکند اما حقوق اساس تیموفق تونهیآدم م یدکتر

در  یحقوق شهروند کنمیتحت عنوان فکر م دیجد یهاتا شده  و سرفصل 3 یاما االن ظاهراً حقوق اساس میداشت 2 یحقوق اساس کیو

 یسر کیکرد  یبندمیتقس کی  شودیخب م یول ترشدهیو کاربرد رایرا اضافه کرده اند اخ یمباحث یکسریاضافه شده  3 یاسحقوق اس

 نهایا  دیکن یشما سع دیاز سؤاالت و با یسر کی شهیاست و قواعد موضوعه مطرح نم یهستش که از قانون خاص یهستش که نظر یمباحث

که  دیداشته باش یمطالعه کرد آمادگ دیبا قیرا خوب و دق یدکتر قاض یحقوق اساس یهاستهیمثاًل با دینمطالعه ک یحقوق یهارا از کتاب

 ستمیس دیبگ دیرا نقد کن رانیوا دیل کنیو تحل هیوتجز دیرا مطرح کن  رانیدر فرانسه در انگلستان در ا یاساس یازتون بپرسند مثالً دادرس

است  که در  یو محض یاز مباحث مباحث نظر یبخش کیبد است  پس  شیخوب است کجا شیخوب است، بد است، کجا یاساس یدادرس

 یساساست که ناظر به قانون است که ناظر به قانون ا یاز مباحث سواالت یگریبخش مهم د کی 1 یحقوق اساس شودیمطرح م یحقوق اساس

 یکتاب خوب و قو کیبه اعتقاد من  دیبکن یسع دیشما با محترم نگهبان  است یشورا یریتفس یریتفس شتریب یریتفس ای یونظرات مشورت

مباحث  2 یاساس  یبرا یول یها خاطرتون باشه کاماًل قومثال دیرا مسلط باش یقاض یرا مثل کتاب آقا یمباحث نظر یعنی 1 یدر اساس

 یاست و مطالعه کردنش خال یا کتاب خوبر یکتاب دکتر هاشم کنندیم یمثالً معرف دمیبعضاً د ستیهم ن یاز به کتاب خاصین یقانون اساس

بشود آن وقت  را   دیشا ستین یضرور یلیخ دیبه نظر ما شا یطورنیا یو آزمون ها ادیبه سواالت المپ ییگوپاسخ یبرا یول ستین دهیاز فا

کتابها  یکسری دینین ببنگهبا یشورا یریرا در کنارنظرات تفس یاصول قانون اساس م؟یکجا مطالعه بکن ازصرف کرد.پس  گرید یدر جا

 یریو تفس یکرده  اصل  را آورده نظرات مشورت هیته یجمهور استیر یکه معاونت حقوق یرا کرده اندمثال  مجموعه اساس نکاریهستند که ا

 یلیتفص یول و قوه استنباط شما رابسنجد ردیممکن است مورد سوال قرار بگ نکهیندارد با ا یهارا آدم نخواند  مشکل یآورده ومشورت لشیذ

قانون  177راجع به اصل  میکه ما بود  96سال  ادیخواند حتماً مورد سوال هست مثالً تو مرحله اول المپ دیها را  حتمًا با یها را و استفسار

را بدهند درخواستشان  توانندیم ییهاچه مقام دیرو بگ طشیشرا یقانون اساس یباز نگر داصل گفته بو نیسوال مطرح کرده بود آخر یاساس

 گهیبحث د هی یگریسوال د کیاز آن طرف گفته بود مثال  خواهدیاست و تسلط بر قانون  را م  یکه سوال حفظ دینیبیم دیاحوالش رو بگ

مصوب مجمع  نیقوان ریباکجاست تفس نیقوان رینگهبان که تفس یراشو یریاز نظرات تفس یکیبه  شدیمطرح کرده بود که اشاره م یا

 یبرا  دیگویهست که م  یریتفس هینظر نیا دیبکن شیدایپ  دیاصالح قانون با کجاست حاال کد به شما بدهم بتوان با کجاست صیتشخ

از زمان  دیا یم ادمیازآن گذشته باشد که  یبهاصالح کند  که زمان معتد  تواندیم یمجلس زمان دهیمجمع رس بیکه به تصو یااصالح مصوبه

را در  سؤالم نوشته بودم  نیکه من ا یریتفس هینظر نیگرفتم از ا ادیجا واژه را از اون نیمعتد به  و ا نیا مونده بود که ادمیمن  یکارشناس

نوع  نیهم نهیمونده باشه به شما عرض کنم هم ادشی یجورنیا یکس دهیمعتد به کل نمره را داده چون  بع نیا دنیمطمئنم مصحح با د

هم با آدم مرور  اتیی، جز رودیآدم نم ادی  اتیکل دیدر ذهنش باشد  مطمئن باش یگانیبا کیاگر  ددهیکه درس را استاد م یمطالعه از زمان

 شما. دییبفرما دیدار یتمام  است اگر نکته ا ضمیعرا باًیتقر ی. خب درحقوق اساسکندیم

 .دییبفرما کنمیم خواهش

مطالعاتمان را   میتا بخش بکن 2باز  یعموم المللنیحقوق ب المللنیرا درست گفتم اما حقوق ب بشیکنم ترت یفکرم  میشویروز دوم م وارد

دادم  حیمن توض میکه گذاشت یبزرگ حاال درپست یهاکتاب  دیرا مطالعه کن یگدلیب ییایاستاد ض یاصفحه 600 500کتاب  نیحتماً حتماً ا

 نیبود که که ا نیروز آخرا 20 10جربه خودم درت دیصفحه  مطالعه کند بخش به بحش کن 600 500بزرگ را در   یکه چطور کتاب ها

 صفحه تمام. 500 شودیصفحه م 50تا  10صفحه. 50 یممکنه؟ معلوم روز یروز خواندم چه طور 10هفته  کیکتاب را ظرف 



نده نه آرام و خوا یچشم نفهمه چ یاز خواب نابود بشه از خستگ گهیبخونه روز دوم د نهیصفحه آدم بش 200 یداره که مثال روز یاعجله نه

استاد  یهاجلو اگر کتاب راوان است و قلمش درشت است مثل کتاب میرویمباحث را م کیبه  کیبا آرامش با به خاطر سپردن مباحث 

 ییایض یاست کتاب آقا یکتاب ،کتاب خوب نیا کیو تئور یپس مباحث نظر دادیصفحه هم جواب م100 یکه روز یومعم یجزاها یلیاردب

 یفرق دیسیبنو یتا متن  دیکن بیتا مطلب را  با هم ترک 5 -4سوال به شما بدهند  کیکه  دیرا داشته باش نیا یآمادگ  میوانخیرا م یگدلیب

 کیهم  یعموم المللنیباز حقوق ب یاز مباحث نظر  نیندارد ا یمشکل چیه دیخوانده باش قیو دق دیخوانده باش یاگر  شما قو کندینم

 مهم است. یلیخ نشیچند تا از عناو دیدانیم  میدار یرات قانونحالت معاهدات و حالت مقر

 ، منشور ملل متحد نیمعاهدات و 

که بعداً وضع شده در  یبا قاعده آمره ا یامعاهده کی دیباشد مثالً اگر ازتون پرس ادتانیاست مقرراتش  یا هیمهم و پا یلیکه خ یاسناد نیا

فک  یعموم المللنیاسناد حقوق ب نمیکرده است  پس ا فیتکل نییتع1969 نیمعاهدات و تا  ماده است در 2 ست؟یچ فیتضاد است تکل

 شهیمطرح م نیثاقیتحت عنوان م یها ونیالزم رو عرض کردم البته کنوانس یالمللنیهمه اسناد ب کنمیفکر م  فتادین قلماز  یزیکنم چ

 قیها را آدم نرسد دق نیهمه ا دیچون شا ستیبد ن دیبزن یورق کیا هم دو تار نیا یاجتماع یاقتصاد یو فرهنگ یاسیس یحقوق مدن ثاقیم

 بخواند دیبا  قیدق نیبخواند معاهدات و دیبا قیرا دق  تحدخب منشور ملل م یبخواند ول

نظر بنده  از یعموم المللنیهم  حقوق ب نیخب ا ستیبه گوشش بخورد بد ن  یشمه ا میورق بزن کیکه عرض کردم  یالمللنیاسناد ب هیبق 

 یسراغ درس بعد میبر یندار یشیآقا جواد اگر فرما

که  با دوستان  یو مشورت ادیرا هم عرض کنم که باز هم  تجربه حضورخودم درالمپ نیا المللنیشما درخصوص حقوق ب شاتیفرما دییدر تأ 

 یامسئله کی یعنی دهندیروز م لیبه مسا سوال  را ختصاص2سوال از 1 شهیهست که هم یمعموالً به شکل المللنیداشتم درس حقوق ب

به سؤال  ییگوپاسخ وهیش یچند ماه قبل اتفاق  افتاده باشد ول ایممکن است  مثالً چند هفته قبل  یعالکه اتفاق افتاده و به قول  حضرت

 ییایض یگر بر مباحث کتاب آقاشکل است  که واقعاً ا نیبه ا  میدیرس جهیکه من خودمو داشتم و در صحبت با دوستانم به نت یبرداشت

 ایبه چشمش خورده باشد و  یحقوق لیتحل گرینباشد که د ازین دیشا یحت  گریمسلط باشد د دیفرمودکه  یمعاهدات نیو همچن یگدلیب

ومقاله  میاشب دهیشن یکه واقعاً ما قبالً در مورد سوال ودرمورد آن موضوع مطلب ستین نیمنظور طراح سوال هم ا یعنیباشد  دهیشن یمطلب

 یلیخ یعنی میو سوال را پاسخ  بده شودیمطرح م المللنیکه در حقوق ب یاست که از آن اصول نیو آن اصل بحث ا میمطالعه کرده باش یا

در  دیاسات لیافتد و تحل یدارد اتفاق م یامساله  مینیبب میهرروز اخبار رو چک کن ادیتا روز المپ دیمابا اینگران بود که آ دیجهت نبا نیاز ا

 خصوصش چه هست؟

 ینگاه کیرا حداقل  2بود که حاالاخبارساعت نیبود مستلزم ا دهیکه از ما پرس یمثالً سوال  ستمینکته آخر را من موافق ن نیجواد جان ا حاال

است  هیعراق و سور تا کشور مثالً 2که مواضع داعش  در  دیدونستیشما م دیبه داعش با ریچون طراح سوال گفته بود  حمله اخ  کردیم

بشود ولذا نظرم چک کردن کوچک خبرها  شتریب هیشما از بق لیتحل یکه غنا شدیها باعث م نیکرده بود ا یهماهنگ هیبا سور ثالًم رانیا

 دهدیال نمرا معموالً طراح سو اتیچون جزئ یخب  تسلط نسب ینزند ول بیآس یوبه برنامه مطالعات ردیآدم را  بهتر است نگ وقت یلیالبته خ

 یعموم المللنیاز حقوق ب  نیخب پس ا یکن هیارا تریقو لیتحل یکه بتوان  یدارو موضوع تسلط  اتینسبت به جزئ قدرشما چ ندیکه بب

 به  میرسیوحاال م

 یفریک یدادرس نییآ

بد نبود در دانشگاه  یلیمن خ یعموم یجالب باشد جزا دیبازمن تجربه ام را به شما بگم شا یعموم یجزا یکیمانده  یباق ییتا درس جزا 2 

 کهنیساز شد به نظرتون چرا؟ به خاطر امشکل میبرا یلیتو مرحله اول خ یهم نبود ول یبود و مشکل ستیمن  نوزده و ب یمثالً نمره ها

پاسخ به  یبرا ی. ولستیازات چمج قیاز استاد تعل میگرفته بود ادیشده  بود مثالً ما  هیبر محور محفوظات حاصل از قانون تک الًسواالت کام



 قیتعل طیشرا ایو آ شهیدرجه چند م یبردارکاله یدونستیها، ممجازات یبنددرجه ،یقانون مجازات تسلط داشت 19به ماده  دیسؤال شما با

 فیراجع به تخف 38-37ماده  شودیبند م نیمشمول ا یکردیم لیتحل یدانستیق مجازات که بند  به بند در قانون آمدن میمجازات ،تعو

رو  یجالب یریگغافل هیما در مرحله اول واقعًا  یبرا نیپس بنابرا یدانستیرا م  شانطیمشروط و مثاًل شرا یآزاد یمجازات خوب بلد بود

نه  ای شودیم لیمشمول تعد نیا ایبودندکه خدا رکردهیگ یکجوریما بدک هم نبودهمه  یعموم یجزا کهنیکرده بود با ا جادیطراح  سوال  ا

مباحث مباحث  نیا د؟چونیاین شیپ مانیمشکل برا نیکه ا یعموم یدرجزا میتا شرط دارد و مباحثش گسترده است پس چه کن 4 3چون 

 یگریکتاب د دیمطالعه کن یعموم یرا در  جزا یلیاستاد اردب یجلد 3جامع مثل کتاب  تابک 1حتماً حتماً  یکیکارکرد 2 دیاست با یحفظ

است به  تریقو یلیدکتراردب یهااز کتاب یکه در وجوه ییهاکتاب هیدست شدم اما به نظر من با وجود بق  کتابنیبهتر از ا دیهم هست شا

جلد  3 نیا یادیز صینقا کهنیکه عرض کردم با ا یابه همه ادله تیمرجع طربه خاطر شهرت  به خا تیکالم  به خاطر جامع یخاطر روان

جلد  3 نیمطالعه  ا کنمیمطالعه بشن باز عرض م قیجلد را دوستان حتماً حتماً مطالعه کنند  مباحث دق 3 نیا کنمیم هیمن توص یدارد ول

نداره مباحث روان هست و قلم درشت است جمعاً  یزیروز چ10ک هفته یشد  دیواو به واو خواندم شا ادیمرور المپ یمن  برا بردینم یزمان

 .صفحه  500 400 کنمیفکر م شهیم

که   یمثالً سوال میتا جواب ده کندیرا کمک  م یلیسواالت تحل کندیم تیآدم را تقو لیکتاب هاتحل نیازا یمباحث باز نظر یکسریپس  

مثالً  یکنیم لیو شما تحل کندیبحث م ستین ایهست  یفریک تیمثالً از عوامل مانع مسئول اتیفیاز ک یممکن است مطرح بکنه امر آمر قانون

 کینزد یکنیم یزیربرنامه هی نیتر از امهم ی. ولیتسلط هم دار  ندیاست و طراح بب نیا یلینظر استاد اردب دییوب است که بگوهم خ یلیخ

ماده اول را  215-200قانون مجازات اون  اتیکتاب کل ادیبه المپ کینزد رودیانسان از خاطرش م عتایرا طب یچون مباحث حفظ ادیبه المپ

است  چون نوع طرح  نگونهیاست و ا نگونهیشرط دارد و ا 4 دییبگو ستیمجازات چ قیتعو طیشرا پرسمیاز شما م نالکه ا یبه نحو قیدق

و  دیاز قلم ننداز ادیمواد را  درالمپ هیمحورها بق هیو بق یعموم یخاص  درجزا نیقوان  فتهیصورت است.البته از قلم ن نیسوال در آزمون به ا

 یبردارکاله دیرا مطالعه کن دیقانون تشد دیخاص را بخوان نیقوان یعموم یدر جزا دیخاص را بخوان نیوانق یاصالً مرد است درحقوق مدن

مثالً حبسش درجه   میگیم میکنیم بیترک یقانون مجازات اسالم 19با عنوان ماده  دییآ یگفته است که شما م دیمجازاتش را درقانون تشد

 بسنده  باشه  کنمیفکر م یدرمورد جزا عموم نیا دیداشته باش  یسبن تسلط کیخاص را  نیقوان نیفالن است ا

  شومیم  یفریک یدادرس نییمن وارد ا یندار یاشما  نکته واگر

 کند  یاست و تسلط به مواد قانون کمک م یسواالتش حفظ باًینشان داد تقر ادیتجربه من هم در المپ کنمیخواهش م نه

طور است فلذا تسلط بر قانون  نیهم نهایکه من شرکت کردم مثل آزمون وکالت  و امثال ا ییجاهم  تاآن یحقوق یآزمون ها هیدربق احسنت

 نشود زانیفراموش عز

 نییاست و آ یمدن یدادرس نییبرآ یفرع یفریک یدادرس نیآئ دیهمانطور که استحضار دار  یفریک یدادرس نییآ یفریک یدادرس نییاما آ 

که طراحان سوال معموالً نگاه  دانمیم دیبع یجورنیمعموالً ا کنمیفکر نم یول شدیمطرح م یمدن یدرسدا نییآ لیذ یفریک یدادرس

به اطالع از  یازیمطرح بکنند که ن یاز مباحث ندیایاست  که سؤال را ب دیخودشان  بع شیجزا به رشته و گرا دانانقوقدارند ح  یاستقالل

شما در آزمون  یول یمدن یدادرس نییآ یاست بر مباحث حقوق یآ.د.ک فرع یاز نظر حقوق یاصول از نظر نکهیباشد باا یمدن یدادرس نییآ

که   یکتاب دیمطالعه بکن اشیکتاب خوب در مباحث نظر 1است  شما با  یعمق داشته باشد کاف قدرمباحثآن کنمیحداقل فکر نم ادیالمپ

گفت  شودیخب در مجموع  م یدارد ول ادیهست کتاب اشکال ز یخالق  یآقاکتاب  یدو جلد نیهم کنمیم شنهادیخودم مطالعه کردم وپ

 دایکه جد ییاجرا یهانامهنییآ دیجد یهاراستیدر و دیاگه توجه کرده باش یکتابها  بهتر است وبروزتراست و معموالً دکتر خالق هیو از بق

 2شده باشد  ودرکتاب  بینامه تصو شیماه پ 3مثاًل   ینامه ا نییممکن است آ دینکته را دقت داشته باش نیشده اند اعمال بکند ا بیتصو

به  دیو لذا توجه بکن دیکه قباًل خواند یحواستان باشد  دربه روز کردن مباحث و ردینباشد و ممکن است  مورد سوال طراح قرار بگ شیسال پ



 یفریک یدادرس نییآ یاست ول یمطالعه کاف یته براهف 2 یروز و حت 10هفته تا  کیباز ستین ادیو حجمش ز یدکترخالق یکتاب دوجلد

 هیو آراء وحدت رو یفریک یدادرس نییاست مطالعه آ مطالعهمستلزم  یدارد ول یکم یدگیچیست به اعتقادمن پاست که ساده ا یاز دروس

ه است در قانون آ.د.ک چند ماده هم ماده بود 20 10  دیشا تیمباحث صالح دیمواد را مدنظر داشته باش قاًیدق دیکه کنارش است شما با یا

سر  دیکاماًل حاضرالذهن باش دیدوتا را با نیا دماده باش 20-10 دیآنجا شا تیصالح ادیاست که به کارشما ب یمدن یدادرس نییالبته درآآ

 یو چه جرائم  ستیچ302ماده  ستیچ302در مورد جرائم موضوع ماده  1 یفریمراجعه به دادگاه ک اتیاستثنا دیجلسه مثالً ممکن است بگو

 یموارد اگر مرتکب سن  گونهنیمثال دادگاه اطفال درا 312در تحقق ماده  میروینم 1 یفریهست که به دادگاه ک یاست بعد مثاًل چه مواقع

دادگاه  میرویجرائم اطفال و نوجوانان م ژهیو1 یفریدادگاه  ک میرویم 1 یفریدادگاه ک میرویسال داشته باشد م18-15مثال  میداشته باش

 ییهاتیچه صالح بازپرسمثالً  گرشید یچه مباحث ماهو  یتیچه ناظر به مباحث صالح میموارد را  تسلط داشته باش نیهمه ا دیاطفال با

ده آم یفریک یدادرس نییکه در آ یاتا ماده 500دارد یقانون فیتخلفاتشان از تکال ییچه ضمانت اجرا ییدارد مثالً ضابطان قضا یفیچه وظا

ندارد و  یناست سواالت و عمق چندا یحفظ یعموم یبازهم مثل جزا یماده را  آدم مسلط بشود  البته مواد اولش مهم تراست ول 500 نیا

وحدت  یسوال از را 96چون بازهم  سال  یدید؟جدیجد هیآرا وحدت رو گمیم یچرا ه دیجد هیآراء وحدت رو یبا مطالعه کتاب  دکترخالق

 یفریک یدادرس نییها ازآن خبر نداشتند درمورد درس آبچه شتریمطرح نشده بود که ب یکتاب چیدو ماه قبل آمده بود و در ه یکیکه  یاهیرو

 در خدمتتان هستم  دیندار یندارم اگرشما نکته ا یمطلب گرید من

بودند که چه مقدار واقعًا زمان الزم  دهیپرساز دوستان هم سوال  یاریشد بسممنون کاماًل کامل و جامع  بود در بحث منابع که گفته  یلیخ

 ایکه دارد  و یمطالب حقوق هیباتوجه به پا  یبود که هرفرد نیا یحضرت عال یاست؟ من برداشتم از صحبت ها ادیدر  المپ یآمادگ یبرا

و  یبحث کامالً فرد کی رسدین به نظر مآزمو خیمنابع را مطالعه کرده چه تعداد از منابع  را مطالعه نکرده با توجه به تار نیچه تعداد از ا

 یمباحث باق میبتوان دوارمیموضوع مشخص شده است و ام نیبحث ا نیبکند که در ح یزیخودش برنامه ر یبرا یاست که هر فرد یشخص

 .میبهره ببر شانیاز ا یمانده را درجلسات بعد

 

 تا قضاوت. ییاز دانشجو یحقوق خوان یها ستهبای -2

 دکتر احمد زاده •

 دکتر چرا قضاوت؟؟ ی. آقامیرویاز آخر به اول م 

 رشیحقوق پذ ی، از همه رشته ها برا ییمثل امام صادق)ع( و علوم قضا یخاص یو دانشگاها رستانیبودم در دوره دب یاضیرشته ر بنده

خاص  یفرصت شغل کیچرا که  خاص کشور است یاز دانشگاه ها ییشدم. دانشگاه علوم قضا ییدارند.خب بنده هم وارد دانشگاه علوم قضا

دانشجوها در رشته حقوق آزادند که با  ری.سارندیقرار بگ یطیکه قرار است در چه مح دانندیدانشگاه از اول م نیا انیو مشخص دارد. دانشجو

قضاوت با توجه  یامر فضا ی. البته ناگفته نماند در ابتداستین نگونهیا ییآن روبرو شوند. اما در دانشگاه علوم قضا یمختلف شغل یها تیموقع

 .ستیها هم ن یو سخت ینیسنگ نیکه جلو تر رفتم متوجه شدم به ا یاما کم آمد¬یبه نظر م ینیسنگ یخودم فضا رو نظ گرانیبه گفته ها د

 د؟یده حیتوض دیتوانیسوال شده، م یلیخ شیها تیقضاوت و محدود یدر مورد فضا 

 هیمنصب هستند.مثل بق نیا یشغل یاقتضا کنند،یذکر م تیبه عنوان حدود نیریکه سا یردموا نی.استمیقائل ن تیمن به محدود دینیبب

ما سازگار است  اتیها با روح تیمحدود نیا ایکه آ میکن یمنسب برس نیقبل از ورود به ا دیدارند. با یشغل تیمحدود یسر کیشغل ها که 

داشته باشند نسبت به عامه مردم.روابط محدود تر با  دیبا یودت ترگفت، قضات روابط محد دیبا یمسائل قاض وردنه؟؟ مثال در م ای



که هر  دهدیاجازه نم یقاض کی گاهیو جا ژیبپوشند چرا که پرست نیو سنگ یرسم ییلباس ها شهیهم دیبا یو... . از طرف ل،دوستانیفام

و فروش کند و  دیانجام دهد. خر یاقتصاد یها تییفعال مثل عامه مردم تواندینم یقاض کیبپوشد.  ار یهر نوع لباس ایرا انجام دهد  یرفتار

 تیمحدود نیاو انجام دهد. در عوض ا یمعامالت را برا نیا دیبا ینفر کیمکروه است و  یدر فقه هم آمده است که معامله قاض نکهی... کما ا

خاص  گاهیجا کیرا در بر دارد و در کل  ییها و اقدامات اجرا یریگ میاست که تصم مهمگذار و  ریتاث ییمنصب اجرا کیهامنصب قضاوت 

 است.

به آرمان عدالت و تحققش  توانیامروز کشور، م یفریقضاوت و... خصوصاً قضاوت ک یدر فضا ایدکتر، آ یآقا 

 م؟یبرس

 یقداست کیلت،عدا ی. بنده قبل از ورود به فضاستیسوال به مربوط به شخص قاض نیپاسخ به ا یادیاست. تا حد ز یسوال نسب نیبه ا پاسخ

بسته است. اما اآلن که مشغول به  یو دست قاض زندیقانون است و کالم آخر را قانون م لیذ یکه قاض کردمیقانون قائل بودم و فکر م یبرا

که  ییها تی. با وجود تمام محدودستیاست. اصل قاض نیاحقاق عدالت است و هدفش هم هم یبرا زیدستاو کیکه قانون  دمیکار شدم فهم

آرمان عدالت  تواندیراحت م یلیباز است و خ یدست قاض یلیباشد و... اما بازهم خ بندیبه قانون پا دیوجود دارد و با یفریک یقاض کی یابر

داشته  یعادل هییقوه قضا میاز قضاوت باشد .هرکدام به نوبه خود. اگر بخواه یهم ندارد که در چه درجه ا یکند و فرق ادهیخواهانه خود را پ

 .میتمرکز کن زیاز همه چ شتریعدل قضات ب یرو دیبا میباش

 

 

 شود؟؟یاز قضات نم یباعث و استفاده برخ نیکه دست قضات باز است ؛ا دیفرمود 

 موارد نکند. نیسوء استفاده را از ا نیا یهم وجود دارد که کس یادیز ینظارت یدست قضات باز هست. اما نهاد ها بعله

رو  شیگرا نی. خب شما امیشو یو وارد بحث حقوق جزا و جرم شناس میریه بگاز بحث قضاوت فاصل یخب کم 

 شاتیگرا ریبا سا یزیچه تما طلبد،ویرو م یاتیرشته چه روح نیدر ا لیکه تحص دییمخاطبان بفرما یو اگر امکانش هست برا دیکد لیتحص

 شود؟؟یقضاوت محسوب م یبرا یازیدارد؟؟ چه امت

بودن خود را دارند اما حقوق  ایو پو تیهم بروز شاتیگرا ریهست. سا یایانتخاب کردم که رشته بروز و پو ییجارشته رو از اون نیبنده ا خب

 میکنیم ی.تک به تک آنها را برسمیو بزهکار روبرو هست دهیبزه د گاهیما با خود اشخاص در جا یفریدر حقوق ک یاست.از طرف شتریب یفریک

قرار است در  یدارد. مثالً وقت یادیز ای¬رشته انیاست که مطالعات م یشی،گرا یفریگراش حقوق ک ی. از طرفمیدهیقرار م مطالهو مورد 

ها  نهیو در اون زم میریگیو... کمک م ،یشناس ،جامعهیاعم از روانشناس یاریاز علوم بس میموضوع ساده مثل زندان پژوهش کن کیمورد 

 .میکنیمطالعه م

 حقوق جزا؟؟  ایخوانده باشد  یحقوق عموم شیدارد که گرا یریتاث ایقضا بشود،اوارد منصب  خواهدیکه م ییدانشجو کی

. و شوندیم اری.چرا؟ چون که قضات در شروع کار دادیقاض کیکمک کننده است به  اریامر قضاوت بس یجزا در ابتدا شیخواندن گرا دینیبب

که اموال  یدروس هم کمک کننده است مثاًل کس رینند.البته ساخوانده اند بهتر عمل ک یفریکه ک یقضات شودیامر است که باعث م نیهم

 شیکه گرا نیکه بخاطر ا یهستند قضات ینظر دهد. اما ا طرف تواندیتر م قیدق یمال میو جرا یمثل کالهبردار ینه هایدارد در زم یخوب

 شاتیها گرا نهیو در زم شوندیم یعال وانید یقاض ایدادسرا و  یشعبه حقوق سیدو سال رئ یکیعموم خواندند بعد از گذراندن  ای یخضوض

 . شوندیخودشان مشغول به کار م



 3و2و1یعموم ی. در دروس دانشگاه امام صادق سه درس جزامیشو یمطالعه محور و آموزش یوارد بحث ها کمی 

 ست؟؟یدروس چ نیدروس و مطالعه ا نیبا ا ییاروینحوه رو یشما برا شنهادی. پ3و2و1یعموم یوجود دارد و سه درس جزا

دو کتاب از کتاب  ای کیتنها به جزوه استاد اکتفا نکنند. حتماً  یو حقوق یکه در دروس اصل دهمیرا به دوستان م شنهادیپ نیامر ا یابتدا در

طور کامل را به  یبخاطر کم بود وقت و... ممکن است مطالب زیعز دیهر درس مطالعه کنند. اسات یو مطابق با سرفصل را برا کیآکادم یها

را  یکنم. کتاب دکتر الهام و دکتر برهان یرا معرف ی. اما اگر بخواهم کتابشودیم هیمرجع به شما توص یارائه نکنند. لذا خواندن کتاب ها

اصالح نشدند.  یلیخ یعموم یجزا یکه ابالغ شد کتاب ها یریتعز ی.البته قانون کاهش مجازات هایعموم یدر بحث جزا ها کنمیم یمعرف

کمک کننده باشد و  نهیزم نیدر ا تواندیکه م یریتعز یدر کاهش مجازات ها یتحت عنوان مالحظات میکرد فیرا تال یتابما ک نهیزم نیادر 

.در بحث کنندیم یرا معرف یرا مطالعه کنند، کتاب دکتر شمس ناطق یقانون محور و شرح قانون مجازات اسالم یکتاب ها لندیاگر دوستان ما

منبع  یحقوق یدارند و هم معموالً در آزمون ها تیکه هم مرجع کنمیم یرا معرف یمحمد صادق ریم تردک یهم کتاب ها یاختصاص یجزا

 هستند

 

 

آزمون  یو برا میمطالعه کن یفریرا چطور در کنار حقوق ک یها حقوق خصوص نهیدر زم گریدکتر دروس د یآقا 

 .میقضاوت آماده شو

 ینیسخت و سنگ اریکه آزمون بس ستیاز لحاظ سطح آزمون. مثل آزمون وکالت ن ستیحقوق یآزمون ها ریبنده آزمون قضاوت مثل سا بنظر

 ی. اما در قضاوت امتحان کتبدهندیکه م یصرف آزمون است و امتحان رشیپذ یآزمون وکالت برا یامر آن است که مبنا نیا لیباشد. البته دل

 یآزمون ها ریآزمون قضاوت مثل سا یبرا یموجود است. اما به طور کل زیو... ن یدتیو غق یمراحل مصاحبه علم ریو سا ستمرحله ا کیتنها 

 ی. کتاب هادیرا مطالعه کن شانیدور اند یکتاب ها کنمیم شنهادیو به شما پ دیتست را گرفته و تست بزن ی. کتاب هادیمطالعه کن یحقوق

 باشند. دیمف توانندیم یو پس از مطالعه کتاب اصل ندهست یخوب و مرتب یخالصه ساز

 شود؟؟ طیکه مطالب فرار جزا در ذهنمان تسب میدکتر چه کن یآقا 

و درصورت  خوانندیرا م یحقوق یکتاب ها نکهیاز ا یدانشجو ها جدا یعنی. ستیدرس یمن خواندن خود قانون مستقل از کتاب ها شنهادیپ

 و منسجم شود. یدر ذهنشان دسته بند یمطالعه کنند تا مطالب درس،مستقالً قانون را  کنندیبه آن مراجعه م یارجاع کتاب حقوق

 ست؟؟یچ یدر دوره کارشناس یبه نظر شما نقاط ضعف مباحث حقوق 

که اصالً ممکن است  یدارند درحال هیقوه قضائ یآمار را در پرونده ها نیهستند که باالتر یمثل تصرف عدوان میاز جرا یسر کیبنده  بنظر

که آمار مثل تصرف  شودیبه قتل پرداخته م کی یاختصاص یباشد. در عوض در جزا دهیهم از آنها نشن یاسم یکارشناسدانشجو در دوره 

قضات  یتیدروس مورد غفلت و کم اهم نیهمواره ا  یعموم یدروس جزا تیبا وجود اهم گریضعف است. از طرف د کی نیندارد. ا یعدوان

 .شوندیم

 ست؟؟یدر حقوق چ یپژوهشگر ورود به یمقدمات و الزمات برا 

 یو فهم دروس در حوزه درس قیمطالعه دق یعمده تمرکز خود را رو انیبهتر است دانشجو ینکته را بگم که در دوره کارناس نیامر ا یابتدا

که عالقه  ییها نهیزم در دیبا انیدانشجو یعنیبه منابع و مطالب داشت.  یتسلط خوب دیورود به مسئله پژوهش ابتدا با یخود بگذارند. اما برا



موضوع  نیکنند و بعد هم ا دایدست پ یآمده مطالعه کنند و کتب و مقاالت مربوطه را بخوانند تا ابتداً به علم کاف شیپ شانیبرا والی ای دمندن

هست که  یشده کار اضافه ا نه. اگر پرداخته ایبه آن بپردازند قبالً به آن پرداخته شده  خواهندیکه م یموضوع ایسوال  ایکنند که آ یرا برس

نه. نوشتن مقاله و پژوهش  شودیو تمام م سندینویبه آن بپردازند. اما اگر نشده شروع کنند به نوشتن. البته فکر نکنند که دو روز م دوباره

به  دیتوانیرا م دیانخویکه م یمدت شما هر مطلب مرتبط نیا یدو سال زمان دارد تا مطالب شما پخته شود. در ط یکیبه حداقل  ازیکردن ن

 .دیکن لیو آن را تکم دینوشته خود اضافه کن

 م؟؟یپژوهش انتخاب منبع کن یچگونه برا 

و در جست و جو دوما امروزه  میفعالب باش دیتسلط اوال خودمان با یبه تسط به منابع دارد .برا ازیپژوهش و مطالعه ن یمنبع برا انتخاب

به منابع موجود  دیبا کنمیم دی.اما بازهم تاکمیکرده اند استفاده کن یکه کتب و مقاالت را دسته بند یزمختلف و مراک یها تیاز سا میتئانیم

 .مینخست تسلط داشته باش مرحلهدر 

 

 یجذب بهتر است برا یبرا نکهی.و استیقضاوت سخت ن یارشد و کاراموز یگذراندن همزمان دوره کارشناس 

 م؟؟یشو ییاارشد وارد دانشگاه علوم قض یکارشناس

و سپس  گذرانندیرا م یابتدا دوره کاراموز انیاز دانشجو یلیکنند. خ دایپ یبودن که سخت است خصوصاً اگر کالس ها تداخل زمان سخت

 دهدیم جهینت عیسر یلیخ رویبحث جذب ن یبرا ییکه دانشگاه علوم قضا مییرا بگو نی. در مورد بحث جذب هم ادهندیارشد امتحان م یبرا

و به نظر  بردیم یادیزمان ز یجذب عاد ی.از طرفمیدانشگاه بگذران نیدوره ارشد را در ا دیبا یمعتبر است. اما از طرف یدانشگاه هاو جزو 

 .ستیخوب نهیگز ییدانشگاه علوم قضا قیبنده همان جذب از طر

 حرف آخر 

 ثیح نیکنند از ا یریگیپ تیبپردازند و دورس را با جد به مطالعه یخصوصاً در دوره کارشناس انیدانشجو نکهیندارم جز ا یآخر خاص حرف

و پر  یعال اریاست. فرصت بس دیمف شانیبرا کنندیانتخاب م ندهیکه در آ یدر شغل رندیگیکه فرا م یامتحانات و آزمون ها علم یکه سوا

 استفاده را ببرند. نیاست و از آن بهتر ارشانیدر اخت یفراغت

 

 لی:الملجلسه موت کورت های بین -3

 میهمان: علی مهرابی

کاربرد  یحقوق است که به عبارت یو عمل یهم به عنوان بخش کاربرد یبخش کیحقوق هست.  یو دانشگاه کیبخش اکادم کیدر حقوق 

اه با دادگ ی. و در بخش عملمیحقوق ما با پژوهش ها و مقاالت و ... روبرو هست کی. در بخش اکادمزندیو اجتماع را رقم م یحقوق در زندگ

به  ازیمهم ن نیتحقق ا ی. براکندیم ادهیموارد است که دانش آموخته حقوق علم خود را پ نیکه در ا میها و وکالت و قضاوت و... روبرو هست

ساز دادگاه ها و  هیو درواقع شب کنندیمباحث ورود م نی. موت کرت ها هم در هممیدانش آموخته حقوق هست کیدر  ییباال یاندوخته علم

چند سال  یکه در ط ستیموضوع زین یداخل یهست. و موت کرت ها یدیموضوع جد کی رانیا درحقوق هستند.موت کرت  یملابعاد ع

 کی ای یپرونده فرض کی یو... در هر موت کرت ی،داوریفری،کیتجار یدارند مثل موت کرت ها یشروع شده.موت کرت ها انواع مختلف ریاخ



همه فضا  توانندیو م شوندی. موت کرتها تنها به دادگاه ها محدود نمپردازندیمختلف به آن م یایاهست و افراد در نقش ها و زو یفرض سیک

 روند آن بود. یساز هیدر شب ینگهبان در موت کرد برقرار شده بود و سع یشورا یکه فضا ریاخ نی.مثل همرندیحقوق را در بر بگ یعمل یها

که  یمطالب یهم هست. سوا یآموزش یفضا کیموت کرت ها  نیدارد. خود ا یا نهیزم شیدانش پ کیبه  ازیموت کرت ها ن نیاز ا هرکدام

 یدانشجو ها را همزمان با توان علم یموت کرتها توان عمل یاو به همراه دارد. در ثان یهم برا دیمطالب جد یکسریخود دارد؛  یحقوق کی

 یشخص کیاز  ای سدیبنو حهیال کیبتواند  نکهیا یبرا کندیمموت کرت شرکت  کیدر  یحقوق کی یبرد.چطور؟؟ وقتیباال م یحقوق کی

 یو به نوع شودیم نهیشدن سطح سطح دانش او در آن زم شتریباعث ب نیو هم کندیو رو م ریرا به اصطالح ز یادیدفاع کند و ... مطالب ز

 .شودیخاص متخصص م نهیفرد در آن زم

آنها آشنا  یبا موت کرتها و فضا توان¬یاست که با شرکت در آن م یؤسساتاز م  MIS(( Modern International studies)) موسسه

 یالملل هوا و فضا(( و برگزار کننده مسابقات مل نیتابستانه موت کرت جساب))حقوق ب یآموزش یموسسه برگزار کننده دوره ها نیشد و ا

 است. یسیات به صورت انگلمسابق یسر نیا اتیو دفاع حیلوا یبه ذکر است تمام مموت کرت جساب هست. الز

اکثر دانشجو ها با  شودیامر است که باعث م نیدانشجو هاست و هم شاتیگرا انیالملل در م نیمشکالت دانشکده ما نبود رشته حقوق ب از

 یدرحال نید.ادر حقوق هستن دیبه روز ،مهم و جد یموضوعات ، مباحث نیا نکهیرغم ا یآشنا نباشند،عل لیقب نیاز ا یموضوع و موضوعات نیا

 . رودیبکر به شمار م یاست و جزو فضا ها گرانیمباحث هستند ترجمه شده آثار د نیاز ا رانیکه در ا یاست که عمده مطالب

 یهستند ،در ثان یسیمنابع انگل یاست. چرا که تمام یسیالملل همانطور که ذکر شد تسلط به زبان انگل نیموت کرت ب یها نهیزم شیپ از

 میصحبت کن یسیبه انگل دیبا زیو ما ن کندیصحبت م یسیبه انگل یاست. ثالثاً در روز مسابقه قاض یسیهم به انگل شودینگارش مکه  یا حهیال

شده.  جادیا ریچند سال اخ یاست که ط یدر دانشگاه ما از مسائل یسینتنها الزم بلکه واجب است. بحث زبان انگل یسیزبان انگل هپس تسلط ب

است که نسبت  انیمشکل از سمت دانشجو شترینکرده است.ب غیذر یزیزبان دانشگاه از چ یبرا ییه دانشگاه در بحث اجراالزم به ذکر است ک

 نیکم توجه باشند.ا اریو روز ،بس یالملل نیدانشگاه ما به مسائل ب انیدانشجو شودیموضوع است که باعث م نیکم لطفند. هم یسیبه زبان انگل

مسلط بوده و به  یو عرب ،فرانسهیسیاز سه زبان انگل یکیدانشگاه ما حداقالً به  النیفارغ التحص شیسال پ 15 نیاست که تا هم یدرحال

 نی.سوممیهست که قصد شرکت در آن را دار یموت کرت نهیدر زم یعلم در حد کاف نهیزم شیپ نی. دومندداشت یتسلط نسب گرید یدوتا

، نه تنها  یعلم ازین شیبه پ یابیدست  یبه چند ماه کار و تالش و ممارست هست. برا ازین و پشت کار است چرا که زه،عالقهیانگ نهیزم شیپ

که عالقه مندند در  یاست. پس دوستان یمنابع مختلف حقوق یقیو تطب ادیمطالعه مستمر، ز ثبح شاتیگرا ریالملل بلکه در سا نیدر بحث ب

 یدانش حقوق یبحث دانش حقوق الزم.برا-2یسیبحث زبان انگل -1مزمان جلو برند،حداقالً دو محور را ه دیموت کرت ها شرکت کنند، با نیا

 میتوانیاست، م یسیعمدتاً انگل یکه مطالب حقوق یکمک کننده در مواقع یا. از روش هدیمراجعه کن یهم از کتب مرجع و دست اول حقوق

تا ذهنمان با مطالب آشنا شود بعد مطالب  میهستند را بخوان یرسکه فا یابتدا منابع یعنیچه،  یعنی. میانجام بده یقیاز روش مطالعه تطب

 .میجلو برو میتوانیبهتر م مطالبذهنمان با  ییو آشنا میکه دار ینسب یسیبا دانش انگل نجایا ،یسیانگل

 انیمتقاض یبرا یرزومه قو کی جادیامر است که باعث ا نیو هم ستیبه استاندارد جهان تیوضع نیتر کینزد یالملل نیب یکرت ها موت

جساب از  پیفل یالملل، موت کرت قاض نیدارند و در حوزه ب یخارج از کشور است. البته خود موت کرتها رتبه بند یدر دانشگاه ها لیتحص

 هاست. نیمعتبر تر

مختلف  یدانشگاه هااز  توانیشرکت در موت کرت فضا م یدانشگاه واحد؛اما برا کیاست از  یمیبه ت ازیشرکت در عمد موت کرتها ن یبرا

هست در نظر گرفته  ازیقواعد و مقررات دادر که ن یسر کی یو چند نفر عضو هست. و هر موت کرت یمرب کیشامل  میداد. ت لیتشک میت

  اش را از دانشگاه گرفت. نهیهز توانیپرداخت شود. که البته م دیموت کرتها با نیشرکت در ا یبرا ای¬ نهیهز کیبعضًا  یشوند. در ثان



کشور انتخاب  میت نیهستند که بهتر یمرحله مل کی ازمندیاز موت کرتها ن یشرکت در موت کرت ها دو حالت وجود دارد.بعض یبرا      

 شوندیانتخاب م شودیگرفته م حهیکه از ال یهستند و بر اساس نمره ا میاز موت کرت ها مستق ی.  بعضرودیم یالملل نیشده و بعد به مرحله ب

 دیبا میکه هر ت شودیمطرح م یسیک کیو ... دارد.   حیشرکت، ارسال لوا یبرا یبازه زمان کی ی. هر موت کرتیدور حضور رد شرکت یبرا

شرکت در موت کرت  یبرا ییباال یکه به توان ذهن دهدیامر است که نشان م نیبدهد. هم حهیخوانده ال گاهیخواهان و هم درجا یهم در جا

بر  یبرتر دارد بعض میانتخاب ت یبرا یروش کی. هر موت کرت شودیانتخاب م یدفاع شفاه یبرا میاز ت که یشخص یاست خصوصاً برا ازین

 کنندیانتخاب م یبه صورت حذف یدارند. بعض گیو به اصطالح ل کنندینمره را آورده انتخاب م نیباالتر یمیکه چه ت نیاساس مجموع نمره و ا

. شوندیکه انتخاب م ییها می. تشودندیحضور انتخاب م یها برا میت یسر کیو  کنندیخود را ارسال م حیانتخاب شده لوا یها میو ... . ابتدا ت

 میدفاع و... . ت یدادگاه ، زمان مشخص برا یقضات، منش ئتی. هستیدادگاه واقع کیحالت به  نیتر هیدر شب زیهمه چ یدر دادگاه حضور

از امور در نظر  ی. در دادگاه مجموعه اپردازندیو به رقابت م رندیگیو خوانده دادگاه قرار م خواهان گاهیقرعه انتخاب شده و در جا دیها به ق

 دن،ینپر یبر مطالب،شمرده شمرده صحبت کردن،وسط حرف قاض یتسلط و کند،یکه صحبت م میاز ت ی.اعتماد به نفس شخصشودیگرفته م

 پرسندیتسلط بر زبان،و... . در داگاه عموماً قضات دو مدل سوال را م ب،ادکردن مطلب در زمان داده شده، ،جمعیپاسخ درست و کامل به قاض

: 

 سیکامالً مسلط به ک دیکه شخص با ی. به طورسیاز خود ک زیسواالت ر -2شخص، یسطح علم دنیسنج یبرا یسواالت صرفًا علم -1     

 باشد.

شخص حق  نیه کنند و نگذارند که صحبتش را به اتمام برساند. همچنو منحرف کنند .او را گمرا جیدارند ارائه دهنده را گ یقضات سع     

کسب  میکه ت شوندیم ینمره ا تیدر نها یگرید یفاکتور ها و فاکتور ها نیخود برقرار کند. همه ا یها یمیبا هم ت یارتباط چیندارند ه

 کرده.

شرکت در  یها نهیهز هی.بقشوندیرا متقبل م زایبرگشت و و رفت و نهیمطرح است. عمومًا دانشجو ها فقط هز زیموت کرتها ن یموضوع مال 

سخت  اریو اوضاع را بس ستین ریتاث یب زیدالر ن متیو ق میتحر طی.البته شرا شوندیربط متقبل م یذ یموت کرت را دانشگاه ها و نهاد ها

 کرده.

 اً یبه تالش دارد ثان ازیو ن ستین ایراحت نیا اوالً به اام وردآ¬یرا به ارمقان م یمیشرکت کننده دانش و تجربه عظ یدر موت کرت برا شرکت

 سخت تر است. یقدر یرانیا انیدانشجو یبرا

 

 ی در حقوق )دکتر مهدوی زاهد(اجایگاه مطالعات میان رشته -4

 فرمایید.ای درباره اهمیت، ضرورت و جایگاه بمجری: آقای دکتر لطفًا  درباره جایگاه مطالعات میان رشته ای در حقوق یک مقدمه

دکتر زاهدی: شب شما بخیر من فکر کنم برای اینکه بحث مون خوب دنبال بشه الزم هست که در ابتدای بحث تفکیک های مهمی رو در 

 مد نظرم هست. LAWحقیقت با همدیگه مرور بکنیم. در وهله اول وقتی از حقوق صحبت می کنم معنای 

( است. پس الزمه تنظیم گری کارآمد و regulatorیم گر روابط اجتماعی است )در گام اول باید گفت حقوق تنظیمی است یعنی تنظ

روزآمد روابط اجتماعی، شناخت آن روابط هست. یعنی اگر مثال شما بخواهید در زمینه خانواده قانون گذاری داشته باشید، قبل از این 

یا هم زیستی ها یا همباشی ها   partnershipک مفهومی مثل  عمل، الزم هست مفهوم خانواده و تحوالت ناظر بر آن را بشناسید. مثال ی

یا سایر اشکال نوین خانواده را اگر ما به خوبی نشناسیم محدود به همان مفاهیم پیشینی خواهیم شد.پس با این توضیح چون حقوق 



ی ¬حقوق است. این اولین حلقهی ضروری برای این کارکرد ا¬همواره در حال تنظیم روابط هست شناخت آن رابطه به عنوان مقدمه

 .کند¬وصلی که حقوق با سایر علوم خصوصاً علوم انسانی پیدا می

در گام دوم می گوئیم حقوق هنجاری است یعنی از باید ها و نباید ها سخن می گوید البته ما نظام های هنجاری دیگری نیز داریم مثل 

و نباید دارد. اخالق هم باید و نباید دارد. بر خوبی و زیبایی راستی و بر بدی و دین که صوم و صاله و حج و جهاد و ... دارد یعنی باید 

، دینی پلشتی نفاق و ریا و دورویی و امثال اینها می گوید. عرف هم باید و نباید دارد لکن باید و نباید در حقوق با باید و نباید های اخالقی

ن حقوق هست و چون حقوق ضمانت جرا دارد چون حقوق الزام آوری دارد پس این و عرفی متفاوت است و آن هم به دلیل باید انگار بود

ا قوه قهریه می شود اتکای الزام آوری حقوق. یعنی حقوق به اتکای آن جنبه قهریه، الزام آوری پیدا می کند. حاال نکته ظریف و زیبای ماجر

ید توجیه شود و گرنه باعث شکاف میان دولت و ملت می شود؛ اقلش این است که این قوه قهریه نیازمند توجیه است یعنی برای مردم با

قانون منع هرگونه استفاده از وسایل ماهواره ای را  75نافرمانی مدنی صورت می گیرد اقلش قوانین متروک می شوند مثال مقنن در سال 

ا در پشت بام های همسایه های شما دیش های وضع می کند ولی چون شهروندان نسبته به این قانون قرائت وجدانی پیدا نمی کنند لذ

فراوانی دیده می شود. یا مثال مقنن برای حجاب اجباری، ضمانت اجرای کیفری قرار می دهد ولی چون قرائت وجدانی نسبت به آن پیدا 

 نمی شود چدیده دختران خیابانی بوجود می آید. و مثال های متعدد دیگر.

فرقش با دیگر نظام ها این است که اگر من دغل و دروغ و فریب بدهم، از درون احساس می کنم  پس چون وصف بایدی و هنجاری دارد،

یرون از من سلب اعتماد می شود. یا مثال اگر کسی شریعت مدار است، اگر صوم یا صاله را ترک کند برای من ب در و ام¬که کار بدی کرده

ر ایمان از او سلب شده است. اما سلب نور ایمان و محروم شدن از لذات معنوی کنیم که نو-و شمای دین مدار به حست اظهار، احساس می

یرپا امری است درونی اما در حقوق شما می توانی خدا را زیر پا بگذاری شما می توانی اخالق را زیرپا بگذارید ولی چراغ قرمز را نمی توانی ز

برخالف سایر نظامات که باید توجیه شود. این توجیه در درون حقوق بگذاری و این تفاوت به خاطر وصف هجاری و الزامی حقوق هست 

 صورت نمی گیرد دارم.

(یعنی حقوق قلمرو سرزمینی دارد و یک نگاه به جهان دارد. شما نمی توانی local -globalجهانی است )  -در گام سوم حقوق بومی

جهان هستی و این آثار عملی دارد، تحریم های حقوق بشری دارد. پس بگویی که من با جهان بیگانه هستم چون خواه ناخواه زیر ذره بین 

 شما هم باید بوم و هم جهان را به خوبی بشناسی. 

 جهانی بودن. -پس سه نقطه وصل حقوق با سایر رشته های علوم انسانی می شود: تنظیمی بودن، هنجاری بودن و بوی

 کنیم در اول کالم می بایستی دوباره چند تفکیک بکنیم.اما وقتی از جایگاه مطالعات میان رشته ای صحبت می 

ما یک مطالعات رشته ای داریم در اینجا رشته معادلدیسیپلین هست مثال وقتی از شما می پرسند رشته تان چیست؟ شما می گوئید 

 حقوق.

 چیز است: 3آنچه یک رشته را می سازد 

 . موضوع آن رشته: در هر رشته ای بنا به تفکیک اش1

 مفاهیم آن رشته .2

 . روش خواندن آن رشته: البته نه خوانش آن رشته بلکه متدولوزی آن رشته منظور است.3

مطالعه چند رشته ای چیست؟ فرض کنید زن و مردی بدون وجود علقه زوجیت با هم رابطه زناشویی دارند. یک وقت شما این را از دید 

 می شوند.شریعت محمدی بررسی می کنی خب اینها مرتکب زنا 



یک بار از دید اخالق می بیند که آیا این رابطه زناشویی درست است یا نادرست یا اینکه اخالق، الاقتضایی دارد؟ همچنین کدام مکتب 

 اخالقی دارد نظر می دهد؟

 یک وقت از نظر روانشناسی می بینید که این رابطه زناشویی چه تاثیرات روانی دارد؟

 ناسی می بینید که اگر به سمت ازدواج سفید برویم چه اثرات اجتماعی خواهد داشت؟یک وقت هم از منظر جامعه ش

 (، چه تبعاتی خواهد داشت؟nuclear familyیک وقت هم از نظر علم سیاست می بینید که اگر نهاد خانواده تضعیف شد )

 هد داشت؟وقتی نهاد هایی مثل ارث در این رابطه نادیده گرفته می شود چه تبعات اقتصادی خوا

 این را می گویند که مطالعات چند رشته ای یعنی یک پدیده واحد از مناظر مختلف بررسی می شود.

اغلب مطالعات چند رشته با مطالعات میان رشته ای خلط می شود. مرز اینها در این است که دانشمندان علم روش شناسی می گویند در 

کدیگر آمیزش پیدا می کنند که روش جدید و موضوعات جدید خلق می شوند. مانند یک مطالعه میان رشته ای، چند رشته آن چنان با ی

 نکاح که از آن یک نوزاد متولد می شود که نه فقط پدر و نه فقط مادرش هست. مطالعات میان رشته ای مستقل از آن رشته هاست.

ناسی حقوق، یک موضوع مین رشته ای است یا چند یک لغزش فکری اگر بخواهم درست کنم در ذهن مخاطب این هست که آیا جامعه ش

 رشته ای؟

یک حوزه چهارم داریم به اسم مطالعات فرارشته ای مثل آینده پژوهی یا مسائل زنان یعنی از چند رشته ارتفاع می گیرد و با کیفیتی دیگر 

 به موضوعات می پردازد.

 نکته کلیدی وجود دارد:

 15:24عات میان رشته ای نیست. اوال رفت و برگشت میان رشته ها، مطال

یی میزنه ا¬این پوزی که در روش شناسی وجود داره هر کسی بر می داره ابتدا یا انتهای عنوان پایان نامه و رساله یه تیتر میان رشته

 اغلبش خیلی سطحی است ، اغلب خیلی نا دقیق است، خیلی نارسا می باشد.

ای مطالعات چند رشته ای ( بکنیم؛ مرز بین مطالعات رشتهremarkationبایستی ) سه وقتی ما میگیم مطالعات میان رشته ای می

ی که باید مشخص کنید. یه نکته خیلی کلیدی دیگه هم وجود داره و اون این هست که ا¬مطالعات میان رشته ای و مطالعات فرا رشته

پذیر نیست؛ از یه تیتری صحبت میکنند به نام امتناع خیلی از متفکرین روش شناسی معتقدند اساسا مطالعات میان رشته ای امکان 

ای چرا همچین حرفی می زنم چون نظرشون بر این است که اگر قرار باشه چند رشته چنان با هم آمیخته بشوند که مطالعات میان رشته

یگه خودش یک دیسیپلین حاصل او یک رشته ای بشه که موضوعات جدید و روش شناسی جدید و نظریه های جدید داشته باشه این د

جدید توجه می کنی یا اصال امکان پذیر نیست که چند رشته آن چنان با هم در آمیخته بشوند که به موضوع و روش و نظریه جدید برسند 

ای و با یا اگر چنین اتفاقی بیفته دیگه بفرمایید خودش یک رشته ی جدید شکل گرفته با این توضیح از تیتر امتناع مطالعات میان رشته 

فروتنی به کارگیری مطالعات چند رشته ای صحبت می کند میگن در عالم واقع اون چیزی که اتفاق میفته مطالعه چند رشته ای است 

یعنی ما یک زاویه داریم که از چند منظر بهش توجه می کنیم. حاال همه اینا رو گفتم تا این جای کار شیش تا حرف خیلی به هم زدی 

می است ثانیا حقوق هنجاری است ثالثا بومی جهانی  است اوال مطالعات میان رشته ای دوما از مطالعات چند و ثالثا اوال حقوق تنظی

تی مطالعات میان رشته ای یه رابعاً هم داره که اونم مطالعات فرارشته ای است. حاال میخواین اتصال بین این ها رو برقرار بکنیم. حقوق وق

وقتی با اقتصاد معاشرت میکنه، حقوق وقتی که با روانشناسی معاشرت می کنه حاصل این آمد و شد یک  با برای معاشرت می کنه و

مطالعه ی چند رشته ایست که ما با مسامحه به عنوان مطالعه میان رشته ای ازش یاد می کنیم من برای اینکه بحث دقیق و روشمند پیش 



( در جامعه شناسی حقوق در حقیقت ما یک مطالعه ای می  sociology of lawبره از مفهوم جامعه شناسی حقوق صحبت می کنم ) 

کنیم که به یک اعتبار مطالعه چند رشته ای است و به یک اعتبار اساسا یک رویکرد است به چه معنا؟ به این معنا یک رویکرد که ما در 

ت منظر دید بفرمایید جامعه شناسی عنایت کردی کنیم موضوعات ما حقوقی اسجامعه شناسی حقوق تفکیک بین موضوع از منظر می

یعنی اون چشم انداز ما، زاویه دید ما، افق بررسی ما، اون خاستگاه نگریستن ما اون منظره نگاه و دیدگاه ما جامعه شناسان است لکنه 

ضوعات حقوقی قابلیت موضوعات ما بفرمایید موضوعات حقوقی به این اعتبار جامعه شناسی حقوق خودش یک رویکرده که همه مو

نگریسته شدن از منظر بفرمایید جامعه شناسانه رو دارند. خب چرا حاال دارم تمرکز من به بحث جامعه شناسی؟ به خاطر پنج نکته خیلی 

وصاف و مهم. این پنج نکته به نوعی زیر بنای همه حرفایی هست که تا االن زدیم تا االن ما از دو تا حوزه صحبت کردیم یکی خصلت ها، ا

ای یعنی در حقیقت ( و دو مطالعات میان رشتهl.a.wی آغازین کالمم گفتم )ویژگی های ذاتی حقوق. حقوق به همان معنایی که در جمله

ها که گفتم با فروتنی باید به ما حداکثر می توانیم به مطالعات رشته ی برسیم. یک بین رفقا آغاز مطالعات میان رشته ای این دین

اقعیت های اجتماعی است یعنی واقعیت های اجتماعی انقدر متغیرهای متعددی درش وجود داره که اساسا از یک منظر، از یک پیچیدگی و

دیدگاه علمی به تنهایی قابل توصیف تبیین و توضیح بفرمایید نیستند. حاال اگر حقوق مهم ترین کارکردش تنظیم گری است، تنظیم در 

دگی روابط اجتماعی مطلقا نمی تونه به تنهایی این کار کرد خودش رو انجام بده . پس مطالعات میان رشته روابط اجتماعی و به دلیل پیچی

 های واقعیت های اجتماعی است این نکته اول ای در حقوق فهم پیچیدگی

دئولوژیک یک تعریف دو برخی از نظام های سیاسی حقوقی بیولوژیک هستند یعنی تصمیم شون رو نسبت به موضوعات از قبل گرفتن ای

ی مغلق داره که من االن چون محل بحث نیست نمیخوام بهش ورود پیدا کنم با اعمال این رو بهتون بگم که یک ¬بسیار سخت پیچیده

تفکر داریم تفکر ایدیولوژی و یک تفکر دارای تفکر واقع گرا تفکری که ما بهش میگیم رئالیسم حقوقی واقع گرایی که زادگاهش در حقیقت 

امریکا بوده و بعدتر هم که در اروپای غربی پرورش پیدا کرده. خب چرا اینقدر تاکید روی فکت میشه؟ چرا میگن که جامعه رو رصد کنید 

افکار عمومی رو ببینید و قوانین و مقررات و بر مبنای آخرین اراده سیاسی مردم تنظیم کنید؟ جامعه نسبت به اعدام سه نفر حساسیت 

پذیره به نسبت مواجهه ای که با افکار عمومی پیدا اد در سطح مرعی و منظر اعالم می کنه نظام سیاسی می پذیره یا نمیداره این رو بی

حقوقی یک نظام سیاسی حقوقی واقع گرا است یا نه تکلیف همه چیز از قبل مشخص کرده یک  -میکنه نشون میده که اون نظام سیاسی

کنم اگر تکلیف واقعیت در ژیک حال با یک جمله ی خوشگل بهتون بگم ها این است که من فکر مینظام سیاسی حقوقی بفرمایید ایدیولو

نظام حقوقی تون مشخص نکنید اگر تکلیف واقعیت در نظام حقوقی مون مشخص نکنیم اگر شما دوستان امام صادقی تکلیف واقعیت رو در 

خص می کند یعنی تاریخ در حقیقت یک تجربه ای رو به ما میده تاریخ سطح جامعه مشخص نکنید، این واقعیت است که تکلیف ما را مش

 یکی از منابع شناخت دیگه در کنار فرض بفرمایید وحی و در کنار عرفان و در کنار علم در کنار فرض بفرمایید که فلسفه، تاریخ هم یکی از

اون فکت های واقعا موجود در جامعه پیدا نکنیم نهایتا اون  منابع شناخت هست. تاریخ به ما میده که اگر ما یک مواجهه واقع بینانه با

چیزی که تکلیف ما رو مشخص میکنه همون واقعیت را خواهد بود. حاال ما دو تا میتونیم انتخاب بکنیم: ما می تونیم نظریه حقوقی مون رو 

قی ها ی منم با یک انضباط فکری به کار می برم ما ی فهم نظام مند و انتزاعی واقعیات شکل بدیم ولی کلمات در مورد دقی¬بیان بر پایه

 می تونیم نظریه حقوقی مون رو بر پایه فهم نظام مند و انتزاعی از واقعیات موجود به کار ببریم یعنی باید نگاه کنید پایش بکنیم افکار

یک نظام سیاسی ایدیولوژیک بود، اگر عمومی و در حقیقت رصد بکنیم بر مبنای آخرین اراده سیاسی ملت حرکت کنیم اما اگر احیانا 

احیانا یک نظام سیاسی در مقابل اکثریت جامعه خودش ایستاد، دیر یا زود یک شکافی بین دولت و ملت اتفاق میفته، دیر یا زود یک 

بگم دانشکده قانون! گسلی بین دولت و ملت اتفاق میفته اینطور میشه که در دانشکده های ما در ساحت دیسیپلین و به جای دانشکده باید 

در دانشکده های قانون علم مورد تدریس میشه یعنی شما در و خانواده تون یه چیزی می خونید اما در جامعه تون بفرمایید از خانواده ی 

ید کار چیز دیگه ای رو می بینید شما در فرض بفرمایید حقوق قرارداد ها تون یه چیزایی می خونید اما در جامعه تو وقتی که مثال بر

بینید. شما در کیفر شناسی تون در جرم شناسی تون در جزای اختصاصی یک سری حرف هایی بهتون گفته میکنی یه امور دیگه ای رو می

میشه اما در سطح جامعه حرفهای دیگری رو مشاهده میکنید دلیل این که در دانشکده های قانون، علم مرده تدریس میشه این است که 



های ایدیولوژیک پوزیتیویستی یک نگرش هنجاری به حقوق وجود داره یعنی چه ژیک پوزیتیویستی به اعتقاد من، در نظامدر نظام ایدیولو

نگرش هنجاری به حقوق و داره یعنی میگن که اصال حقوق از قانون شروع میشه! همون جایی که قانون گذاری صورت میگیره اون جا 

پیشا حقوق کار دارند نه به پسا حقوق کار دارند به خاطر همینه که وقتی شما قانون آزمایشی ی آغازه، اونجا مبدا حقوق نه به ¬نقطه

د چرا تمدید میشن؟ چون اصال گذارد بدون اینکه سنجش کیفیت بشه قبال آزمایشی فقط چی میشن میان در یک قانون دایمی تمدیمی

بت به جامعه از قبل گرفتم. نظام سیاسی ایدیولوژیک تکلیف خودش مهم نیست که در جامعه چه آثاری دارند چون منِ مقنن تصمیم نس

رو قبل مراجعه به جامعه گرفته اما نظام سیاسی حقوقی واقع گرا همواره داره جامعه رو رصد میکنه و بر پایه ی فهمی که از جامعه پیدا 

و ان این است که دوستان آقایون خانوما رو تصحیح می کنه قانون گذاری انجام میده. این جمله در حقیقت طالیی دیگه هم بهتون بگم 

پذیری زیربنای یک نظام حقوقی کار آمد هست. تصحیح پذیری اگر یک نظام حقوقی منجمد باشه، منجمد از جامد میاد دیگه از جمود 

ای بدون احساس میکنه که میاد خشک باشه غیرمنعطف باشه بی التفات به جامعه باشه بی توجه به جامعه باشه خودش و نسبت به جامعه 

خودش بیشتر میفهمه احساس میکنی که اون چیزایی می فهمی را نمی فهمم خب اگر یک نظام سیاسی حقوقی در چنین جایگاه را در 

 حقیقت ویرایش خودش رو، راه اصالح خودش رو. )قطع شدن صدا.........(

سید که تصحیح پذیری زیر بنای هر نظام حقوقی کار آمد هست و اگر جان کالم من و همه در حقیقت بحث من به این نکته بسیار مهم ر

در حقیقت یک نظام سیاسی حقوقی راه رو بر تصحیح خودش، بر اصالح خودش بر ویرایش خودش ببنده شکاف بین دولت و ملت ایجاد 

 خواهد شد.

مطالعات میان رشته ای در حقوق داره؟ پاسخ دقیق اگر کسی از ما بپرسه این حرفهایی که داری میزنی چه ربطیی به در حقیقت جایگاه 

صحیح و به نظر خودم طبیعتا به اندیشیده شده در این است که حقوق زنده در پیوند با واقعیت های اجتماعی شکل می گیرد. حقوق زنده 

مسامحه دارم میگم دیگه با فروتنی  ای که گفتم باگیرد هر چقدر که ما به مطالعات میان رشتهدر پیوند با واقعیت های اجتماعی شکل می

ی هر چقدر که ما به مطالعات میان رشته ای نزدیک تر بشیم حقوق ما پیوندش با واقعیت بیشتر میشه و ا¬باید بگیم مطالعات چند رشته

غریبه میشه نا آشنا هر چقدر ما واقع گرا تر بشیم این نظام حقوقی ما کارآمد تر میشه و بی اعتنا بشی نسبت نظام حقوقی و سیاسی ما 

میشه و دیگه اگر نکته ای پرسشی بود بیایم و اون رو دنبال کنید. ببینید دوستان! حقوق اگر فرهنگ و اون عقاید تاریخی ملت خودش یا 

شما می  نخوره نمی تونه نهادینه بشود. پس اگر از صحبت از واقع گرایی به معنای ابتر و بریده شدن از عقبه فرهنگی یک جامعه نیست که

بینید که بسیاری از احکام شریعت محمدی در قانون مدنی ما در اون مقطع و بینید مثال قانون مدنی من در اون موقع سکوالر بوده شما می

در گونه انواع ستاری رعایت شده نشون میده که حقوق می بایستی هم در حقیقت یک پای بر اون واقعیت های فرهنگی پیشین خودش 

و هم در عین حال مستمراً خودش رو در معرض خاص افکار عمومی قرار بده این یک نکته. نکته آخر هم این که هر ملتی با داشته باشه 

تکیه بر اون فرهنگ خاص خودش میتونه به دموکراسی را یا حقوق بشر برسه به خاطر همینه که ما دموکراسی که در هند داریم با 

کراسی که در اندونزی داریم و با دموکراسی که در ایاالت متحده داری چهار دمکراسی متفاوت است دموکراسی که در فرانسه داریم با دمو

د که البته بن مایه همه اون ها یکی است و او برابری شهروندان هستش تا وقتی که برابری شهروندان پذیرفته نشه و نگاه فروتر و فراتر وجو

برابری و این دموکراسی می تواند اون بفرمایید رسوبات فرهنگی و تاریخی خودش رو در داشت اساسا شکل نمی گیرد اما به فرض پذیرش 

کنم که در حقیقت ما یک سی ده طوفانی رو دنبال کردیم من سعی کردم قالب ساختار ها نهاد ها و ساز و کارها دنبال بکنه. من فکر می

 که جان جوهر کالم را مطرح کنم در خدمتم.

ی زنده به فرد می کنی حاال بر نداشت با حال نظر علمی و فریاد هست نظر خود و نقش سنتی علی که به نظر که قابل استفاده انسان

متفاوت با نظر خود من هست در یک مدل بر جنبه متفاوت به عرض به حضورتون که بر دنبال و حاال اگر موافق باشید حاال سوال می کنند 

اشت این ضرورت را که نه اگر هم او حرکت خود در را در حد در ادامه کار دنبال مشاغل خوب و با مردم و پس فکر او مطالب دیگری هم د



کنم اما آخرش به هم متصل میشه در این قد یه چیزی میشنوم ببینید می بد درست اول بی محلی صدای شما رو بریده بود و دریافت می

 تون بهتر میشه ) این قسمت صدا می شد قطع و وصل شد!(شد االن که نزدیک تر می گیرید یه اتفاق بهتری یافته صدا

ببینید حتما که پسند که میشه با یه حس استقالل جویی و سند کرده چند تا قدمی و تجارت و جزا ولی یه جمله اش این میشه که شما 

نشکده حقوق در حقیقت همین حداکثر تکنیسین قانون می شید فرق بین حقوقدان شدن و تکنسین شدن فرق بین دانشکده قانون با دا

گریز و گذار به مطالعات میان رشته ای است. من یکی از دوستان شان بسیار محترم گرامی در دانشگاه عالمه یک پایان نامه ای با من داره 

م مطالعه کنم های آی وی وی و آکسفورد و حاال من پا به پای ایشون واقعا سعی کردبحث در حقیقت آموزش حقوق ارتباطات در دانشگاه

های دنیا از مثال همین که گفتم که هاروارد و کلمبیا و این ها رو میبینی اونا در رشته حقوق و مشخص حقوق وقتی شما بهترین دانشگاه

ای است یعنی ی خدمات آموزشی در همین مطالعات میان رشتهبینید که مرز بین دانشکده حقوق با یه موسسهارتباطات دارند می

که متعدد و پرتعداد هم هستند همه این مدنی و تجارت و امثال این ها رو میگن اما جایی که به شما رویکرد میده از جامعه  موسساتی

شناسی حقوق و فلسفه حقوق و اقتصاد حقوق و امثال اینها صحبت میکنه مرز بین ما دانشگاهیان با کسانی که صرفا به کیس حقوق 

 بسنده می کنند.

ی حاال این سوال که نکته ای شدن شاید یه دغدغه داشت و می کنم این که میگم که اگه یه حقوقی تو ا¬ات میان رشتهدر همین مطالع 

  زمینه های دیگر هم بخواد حاال مطالعه داشته باشه و حاال به نوعی و تحصیالت هم داشته باشه رو حاال یه جورایی تو جامعه حقوقی به او،

در جامعه حقوقی نمیشه این رویکرد. اینکه یه حقوقی بره در حقیقت در قسمت های دیگر هم مطالعه  فرد متخصص میگن که حاال چه

یگه یعنی عملش اینکه من که اینجا نشستم مقابل تون در حقیقت فردی هستم که از لیسانس تا دکترا رو خوندم د ام¬کنه با شهید زنده 

ای و اگر االن من مثال بفرمایید که رنج دیده یا های میان رشتهاله رفتم سراغ حوزهولی حاال ارشد و دکتری به مناسبت پایان نامه و رس

مثل مورد کم توجهی احیانا قرار گرفتم که این طور مطلقاً نبوده هیچ حرمانی از بابت مطالعات میان رشته ای بر من نیومده نه همچین 

 چیزی نیست.

نوعی کم داشتی مناسب برای یک حقوقی حاال در سوال کلی طبیعتا هرکسی و ذوق پرسیدند که چه مطالعات میان رشته ای حاال به  

 ذایقه خودش رو ببینه دیگه یعنی هر کسی که عالقه مندی داره مثال یه عده ای به اقتصاد عالقمند اند به روابط مالی عالقمندان دیگری به

سی عالقه مند بودم حسب ذائقه شما بین دنیای حقوق انقدر ظرف سیاست عالقمنده دیگه کسی به روانشناسی عالقه منده من جامعه شنا

وسیعی داره که چون می گفتم بتونم اون حرفای آغازی کار می کنم چون حقوق تنظیم گر هست و هر چیزی الجرم مستلزم تنظیم گری 

میخواد روابط مالی باشه حول این حقوق است اگر به ساحت تنظیم برسد میخواد بالک چین باشه میخواد اینترنت باشه میخواد خانه باشه 

گیرد از شما به هر حوزه که عالقمند هستید حاال میخواد سینما باشه و سینما مالی حقوق بالک چین و و خانواده و حقوق تجارت شکل می

 رو دنبال کنید. میخواد بفرمایید که مثال فرض بفرمایید که بالک چین باشه حقوق بالک چین میتونید حوزه عالقه مندی خودتون

حاال من به نظر شما بهتره که حاال این رشته ای که رو عالف سخت دنبال تحصیالت آکادمیک داشته باشد دانم مطالعات جانبی در کنار  

رسیدند؟ واال اگر من مخاطب سالم تجربه زیسته خود من و رصدی که در تجربه دیگران دارم هستم تحصیل به معنای دیگری گرفتن یعنی 

های ایران تحصیل کردیم بی ارتباط با درک آموزش گرفتن رو توصیه نمی کنم همه ی ما هم شما و هم من و شما در بهترین دانشگاهم

دانشگاه های مهم دنیا هم نبودیم یعنی من که لیسانس و فوق لیسانس عالمه بوده به قول آقای دکتر راسخ دکترامونم که تو آکسفورد 

انشگاه شهید بهشتی بر این اساس اگر کسی فکر میکنه که از تحصیل دانشگاهی می تواند به یک حاال فضلی برسه ایران گرفتی دیگه تو د

من چون تصوری ندارم چون تصوری که معموال از رشته های دانشگاهی وجود داره ویترینش خیلی خوشگله یعنی همه فک میکنند مثال تو 

وی الیو به ما گفتی بعد میرن سر کالس چارتا استاد بی سواد با او چیز دیگری و فقط درگیر جامعه شناسی از این حرفا میزنند که االن ت

نمره گرفتن و حضور و غیاب و پاس کردن امتحان ها بشوند با این توضیح اگر که بتونن یک رشته را دقیقا مطالعه کنند و بروند اون رشته 

یگری دنبال بکند ماحصل واقعی و من به شدت نام واقع گرایی هستم و اثر هم ای که فکر میکند که عالقه مندی دارند و به کیفیت د



حرفشو میزدم واقعیت دانشگاه در ایران به دو چیز زیادی اضافه نخواهد کرد پس این فکر کن که اگه من دو تا لیسانس مثال اقتصاد و 

 خبرا نیست! حقوق یا حقوق و جامعه شناسی داشته باشم مثال من آدم فاضل تری هستم این

یم حاال باال و هم پیرتر که حاال این مطالعه مطالعه کنیم در در بکنی این امر به هر حال روشن بشه دانشگاه انجام کارشناسی کار باید بکن

 که هر چی بد را از تن از صاحب نظر تو بتونی در بین

ن در حقیقت بیام رو پیدا بکنم به ورود سطحی به دریا و اول که حتما یک کنش فردی دیگه یه فرمول واحد که وجود نداره ممکنه که م

نیم بند ممکنه یه ادم بیاد عمیق بشه به نظر من این فرموله نیست طبیعتا هر چقدر به ماست بیشتری داشته باشه اتفاقات بهتری براش 

 میفته.

القه داشته باشم ولی خب یه کم سر در گم و بر من و سیر مطالعاتی خودشون رو از کجا به من پیدا کنن ممکنه یه عده تو به یه حوزه ع 

 دنبال ببین؟ 

اینا دیگه از اون سن سوالی که من باید بگم تشریف برد مطب مثال فرض فرمایید ویزیت شخصی مورد به مورد باید گفت که نیست یه 

 این اساس قاعده کلی وجود ندارمقاعده ای داشته باشه من چون نمیدونم شما چه کتابایی رو خوندی چه کتابی رو نخوندی بر 

حاال اگر بخواهید در جامعه شناسی حقوق گردان اجازه بدید مثال بخوام شوخی بکنم می کتاب خودم رو بخونم دیگری شوخی دارم می  

دانشگاه  کنم یه مقاله ی خیلی خوبی چون حاال مقاله رو واقعا براش من سه سال زحمت کشیدم این االن یک ساله که در مجله پژوهشی

های مبنایی گرفته تا شماره پاییز در حقیقت ما هنوز در نیامده اون مال اگر ان شا اهلل منتشر بشه یه سری از بحث  acceptعالمه است

مطالعه میان رشته در حقوق در این مقاله که حاصل سه سال در حقیقت تحقیق و بررسی من از ان شاهلل منتشر بشه اما فکر میکنم به 

 دم یک گام رو به جلو خواهد بود سهم خو

حاال این سوال آخر من در این بخش اگر باشه نحوه مدیریت مطالعات جانبی مطالعات حاال رشته دیگر شاید چطور باشه که به خود اون 

 جوابش ایمان رشته ای که حاال به رشته اصلی خود حقوق وارد نشه؟ باالست توانا از جنس سواالیی که تو دینی همه ساله می گفت مثال

تقوا عمل صالح هست، این از جنس همان سواالت یعنی یه سری سواالتی میپرسند که همون ایمان و تقوا عمل صالح اگر داشته باشن هم 

 یا در حقیقت اتفاق های خوب برات میفته 

ید آقای دکتر حاال ما دیگه به آخرای برنامه حاال بقیه سالم هم باالتر که من فکر می کنم حاال به نوعی مقدم کامل و جامع همه اختیار دار

رسیدیم تشکر میکنیم از سالمت و سوال پایانی داریم که من از همه مهمونامون می پرسیم با این که سوال اول اینکه ویژگی های یک 

 دانشجو و موفق از نظر شما چیه و سال به من چه توصیه ای دارید؟

کنم در این تجربه ای که خودم داشتم و من خودم رو در حقیقت در این فضا نمی بینم اما فکر می اختیار دارید توصیه که حتما ندارم که 

دیگرانی که به نظر من موفقم داشتند راه میگم خودم با تو زیست میگم و هم مثال دیگری نه این که در حصار حقوق کسی نمونه اگر یه 

نه حتما خیلی آدم عمیق و دقیقی میشه یه کسی اگه میخواد حقوقدان بشه بعد کسی بخواد در حصار حقوق و جزوه و نمره و اینها بمو

فیلم ببینه باید کتاب بخونه باید سفر بکنه باید معاشرت بکنه بایستی که قدری در حقیقت از اون فضای حاال بسته بیرون بیاد از این 

ق دان رو میتونه به حقوق دان تبدیل کن یعنی شما اگر به سیاست بدون موضوعات و رصد بکنه اینها به نظر من منظومه ای که یک حقو

دور از اون فضای جامعه خودتون باشید اون دریچه های تنفس مسدود میشه به خاطر همینم هست که من انقدر تاکید واقع گرایی می 

همینه که یک سری از امورات  کنم چون احساس می کنم مثال برخی در ساحت سیاست دچار توهم اند، در حقیقت اوهام هستند به خاطر

ما به این کیفیت داره چی میشه اگه یه کسی در حقیقت پاش بر زمین باشه و خیلی از تصمیمات عاقالنه میشه خردمندانه میشه معنادار 

نه اون وقت میشه و البته لذت بخش میشه حاال این محدوده به دانشجوی حقوق نیست اگر یه آدم در خونه خودش رو به روی جامعه باز بک



در حقیقت اتفاقای خیلی بهتری به نظرم می افته حاال میخواد با دانشجوی حقوق باشه یا میخواد یه حکمران باشه مهم اینه که محدود در 

 حصار خود ساخته خودش نباشه

ذیرش تکثر و تنوع هست شب شما بخیر وقت شما بخیر مسی از این فرصتی که قرار دادید به نظر من مهمترین مشکل جامعه ایران عدم پ

این که ما می خوایم ها رو کپی هم بکنیم همه را در حقیقت یک نواخت و یک دست بکنید این که دانشگاه امام صادق در حقیقت....... 

امکان و استعداد جات کرد که صدا متفاوت است به یک قالب است خودش رو هم بشنوه هم برای من جدا مغتنم چون میتونم با یک فکر 

کنم در تمرین مدارا و یک هم زیستی مسالمت آمیز داشته باشیم خیلی از مشکالت ما حل دیگری از مخاطبین تماس بگیرم و هم فکر می

میشه.عمده مشکالت ما در مملکت این است که من نمی خوام شجریان رو به رسمیت بشناسم حتی از این که نامش سر در یک خیابان 

نمیخواد محرم رو به رسمیت بشناسه بعضی مثال عزاداری آخر ماه صفر باشه اینو میخواد سریع ببره در یک  باشه پرهیز دارم، دیگری هم

فضایی که بگه بله! همین ها اشاره فرض بفرمایید بیماری در جامعه منتشر بشه و چه و چه هر وقت من و شما تونستین بیست و هشت 

شجریان را هم بپذیرید و دیگران رو هم که گونه فکر میکند کننده پذیری یک ایرانی صفر و شهادت امام رضا رو بپذیرید مرحوم استاد 

داشته باشیم که هم شما داخلش باشی و هم من، هم دانشگاه امام صادق داشته باشه هم دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و هم دکتر 

خواد دکتر راسخ را از بین ببره نه برعکس بخواد دیگران رو فرض محمد راسخ داشته باشه هم آقای کدخدایی داشته باشه، نه کدخدایی ب

 ی دیگری ببینه اون وقت یه ایران آباد و آزاد میشه که آدما میتونند کنار همدیگه زندگی بکنند.بفرمایید که به گونه

 

 دانیخوانی تا حقوقهای از حقوقنشست -5

 میهمان: دکتر مرتضی حاج علی خمسه

ادراه ریاست ند ،  ایشان هست )دکترای حقوق عمومی از دانشگاه تهران(  آقای دکتر مرتضی حاج علی خمسه جناب میهمان امشب ما

 هستند  پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبانهمچنین و را برعهده دارند  قوانین و مقررات پژوهشکده قوه قضاییه 

در نهایت پرسش های دانشجویان در خدمت دکتر حاج علی امروز با سه بخش ضرورت حقوق عمومی و چگونگی مطالعه حقوق عمومی و 

 خمسه هستیم

 ) بخش اول )ضرورت حقوق عمومی 

 

در واقع به بیان بهتر  ،جایگاه این گرایش کجاست و قرار است چه کاری بکند  ،سوال ( چرا افراد به سمت گرایش حقوق عمومی می روند 

 ضرورت گرایش حقوق عمومی چیست ؟؟

از همان روز اول که وارد دانشگاه شدم میخواستم در گرایش حقوق خصوصی ادامه تحصیل دم که که بنده از کسانی بو جالب است بدانید

 بدهم و به این حوزه بسیار عالقمند بودم و همچنان هستم

 )صوت به مدت یک دقیقه ضبط نشده است (

د ولی عمر کوتاه و ضعف ظرف وجودی مانع از این است شیرینی و جذابیت های خودشان را دارن، عرض می کردم که همه گرایش ها  

 . باهم دنبال کندرا انسان همه مسائل 

میخواهم بگویم که هر سه گرایش حقوق می تواند پاسخگوی انواع دغدغه های شما اعم از مالی ، کاری ، انقالبی  مبنده به همه عزیزان

 یا متاسفانه که اینست امر این علت و دارند یکسانی های ضرورت بیش و کم ، حقوق های گرایش همه معنا یک به پس باشد ،  و....



کسانی ورود پیدا کنند و در آن حوزه  دارد ضرورت و است آن در مانده زمین کار یک بروی جا هر ایران اسالمی جمهوری در خوشبختانه

 فعالیت کنند و مشکالت را حل کنند و....

 هم داریم خاصتا در حوزه حقوق عمومی یک ضرورت م

 که نوع این ضرورت با نوع ضرورت سایر گرایش ها کمی متفاوت است

ببینید ما در حوزه حقوق عمومی فقه بسیار الغری داریم و فقه ما در این حوزه بسیار ضعف دارد و جای کار بسیار زیادی در این زمینه 

) منظور از  شیعه فقه و اسالم بر مبتنی غیر های سکوالر وی دیدگاه غلبه با است ، ایترجمه فضای ، است ، فضای کلی حقوق عمومی

 ترجه ای این است که نظریات و دیدگاه ها برگرفته و ترجمه شده ی نظریات دنیای غربی می باشد (  

 جزا میخیلی قوی دینی و اسالمی برای گرایشهای خصوصی و ی  جزایی و خصوصی ما واقعاً یک منبع بسیار غنی و پشتوانهفقه  ، ببینید

 و ها ساختار از عمومی حقوق مسائل از خیلی برای و است برهوت و بکر حوزه یک تقریباً فقه ،  ولی در حقوق عمومی و بین الملل دباش

 !! ندارد وجود فقهی کنیم ، گذاری قانون میخواهیم آن  در ما که جزئی مسائل تا گرفته حکومت شکل

پرداخت چه بسا امروز جمهوری اسالمی ایران نداشتیم !! چون جمهوری های حقوق عمومی میهبگذارید یک مثال بزنم اگر فقه ما به حوز

البته ادعای ما این است که محتوای این حکومت اسالم است اما چه  ، در واقع یک شکل و قالب حکومتی است که ما از دنیای غرب گرفتیم

کردیم و به نحوی دیگری جامعه ی سیاسی مان را هم از دین استخراج میدر این زمینه داشتیم ، شکل حکومت و نهادها یبسا اگر فقه

 . کردیمخود را اداره می

فقهی غنی داریم لذا فضای آکادمیک  ، یک ضرورت دیگر که به تبع ضرورت اول می باشد این است که ما در حوزه های جزایی و خصوصی

تواند نی با دیدگاههای سکوالر و غیر مبتنی دینی در این حوزه وارد شوند نمیاند و اگر کساو علمی ما نیز بر مبنای آن ها شکل گرفته

خواهم بگویم که نیازی نیست افراد انقالبی در آن گرایش ها ورود پیدا کنند !! اما این را د ، البته نمینآسیبی جدی به این حوزه ها وارد کن

 در اتفاق همین به نسبت بیشتری سوء تاثیر  نقالبی ها به حوزه حقوق عمومیمی توانم بگویم که عدم حضور افراد انقالبی و ورود غیر ا

 .... دارد ها گرایش سایر

ندارند و چه بسا تقابلی با آن  اساتید این حوزه با مبانی دینی آشناییهمچنین است ، ای متاسفانه االن چون حوزه حقوق عمومی ترجمه 

ضرورت ورود ، مبهوت دنیای غرب هستند و به این دلیل کامال این تعبیر بسیار تند است ( که دانشجویانی تربیت می کنند )البته  دارند !!

وقتی نیز متاسفانه برخی جوانان مذهبی که از اخالق و صفای روحی برخوردارند  کند ،افراد انقالبی را به حوزه حقوق عمومی دوچندان می

از آنها فضا تنفس می کنند  چون در اینای بودن و غیر مبتنی بر دینی است  وارد این حوزه می شوند چون غلبه فکری به سمت ترجمه

 پیروی می کنند .

 نخواهید آسیب می بینید ، چهبخواهید  چه می باشد و اگر هوا آلوده باشد شما هوادارند که می فرمایند گفتمان مانند  یحضرت آقا تعبیر

غالب یک گفتمان غیر مبتنی بر شریعت اسالم است و دانشجویان متاثر از این  در حوزه حقوق عمومی متاسفانه این طور است ،گفتمان

 ...... هستند هافضا

الحمدهلل از آن موقعی که دانشگاه امام صادق علیه السالم گرایش حقوق عمومی را راه انداخت این که کنم این را به طور جدی عرض می

 ..... هیمنه و غلبه سنگین گفتمانی کمی رقیق تر شده است

 

 )بخش دوم )چگونگی مطالعه حقوق عمومی 

 



خشک ، که دانشجویان را از انتخاب این گرایش دور می کند دارد وییم ویژگی هایی گبکه سوال( حقوق عمومی موانعی دارد یا بهتر است 

، نظر  رین این ویژگی ها هستندهستند  مهم تبسیار گیج کننده مرتبط با حقوق عمومی که  بودن قوانین متعددو   بودن مباحث این حوزه

 شما چیست ؟؟ چگونه می توان در این زمینه کار و مطالعه کرد بدون اینکه این حالت برای انسان پیش بیاید ؟

 .....من را به یاد دوران کارشناسی خودم انداختید ، این حس خشکی و خسته کنندگی را من در آن دوران به نحو اکمل آن داشتم 

ایشان در پاسخ به سوال کسانی که  دارند ،امام به نقل از استادشون آیت اهلل شاه آبادی در کتاب چهل حدیث بیان می تعبیری هست که

 کنیم ، می فرمایند که شما باید مبدا میل به گناهتان را تغییر بدهید !! شمیگویند ما درگیر فالن گناه هستیم و نمی توانیم ترک

جایگاه و اهمیت این دروس و مباحث را ، اگر اساتید حقوق عمومی ؛  نوع نگاه تان را عوض کنیدیعنی باید اگر بخواهم خودمانی تر بگویم 

 خشک این که دید خواهید کند تبیین  برای دانشجویان خود بیان کند و آثار عملی آن را روشن سازند و ابعاد کاربردی مسئله را برایشان

 بود ..... خواهند معنا بی فرمایید می که ها بودن

 درک را آن توانیم می کنیم، می صحبت آن به راجع وقتی و است محسوس ما همه برای بیع ،  در حوزه حقوق خصوصی، شما ببینید 

 واقع خیلی با آن ارتباط برقرار نمیکنیم ؛ در هنوز دانشجو هستیمزمانی که اداری صحبت میکنیم مخصوصا در  حقوق از وقتی ولی کنیم

 حقوق یا اداری حقوق استاد اگر اما کنیم نمی پیدا آن به ایعالقه خاطر همین ، به ایم نکرده درک را دارد کاربرد که اداری قحقو ابعاد آن

، همین حقوق کار، همه ند شونگاه برای ما شیرین میآ چیست آنها اثر و دارند کاربرد جاهایی چه مباحث این که کند بیان ما برای کار

 لذا شناخت چالش ها و مسائل آن میتواند بسیار جذاب باشد ..... به نحوی با آن سر و کار دارندکه باشند غلی افراد در هرگونه ش

و به عمومی عالقه ای نداشتم ولی  با درک اهمیت و جایگاه و  مدر دوران کارشناسی عاشق گرایش خصوصی بودکه بنده عرض کردم 

 .....دم کاربرد حقوق عمومی به آن به شدت عالقه مند ش

از آن  درستی درکیدرک دانشجویان کارشناسی از حقوق عمومی مثل درک دنیا برای کودکی است که در شکم مادر خود است و اساسا 

  دنندار

 

باید عرض کنم ، اساسًا این تصور به یک معنا نادرست است ، ببینید حجم ، شود در مورد تشتت قوانین هم که فرمودین باعث گیجی می

و مواد در سایر حوزه های حقوق بسیار بیشتر از حجم قوانین در حوزه حقوق عمومی است و اگر دقت کنید تنوع و کثرت در آن  قوانین

قانون مدنی ابواب مختلفی وجود دارد که برای هر باب تعدادی ماده قانونی موجود است اما  مثال درحوزه ها خیلی بیشتر است به طوری که 

نباید این را نشان از تشتت قوانین و گیچ زه حقوق عمومی خود یک عنوان قانونی گرفته و قانونی مستقل است لذا مثل همین ابواب در حو

کنندگی آنها بدانیم منتها در سایر گرایش ها همه ابواب در یک قانون جمع هستند ولی در حوزه حقوق عمومی اینها هر کدام یه قانون 

 محسوب می شوند 

دروس حقوق سایر گرایش ها قوانین مادر وجود دارد ، در حوزه حقوق عمومی نیز همین گونه است مثالً برای درس در مورد اینکه برای 

حقوق اساسی ، قانون اساسی و چند قانون دیگر مانند آیین نامه داخلی مجلس قانون مادر هستند یا برای حقوق اداری ، قانون مدیریت 

حقوق کار ، قانون کار و تامین اجتماعی این طور است در ضمن با رجوع به قوانین مادر این  خدمات کشوری قانون مادر است و در حوزه

مثالً در حقوق اقتصادی واقعًا با بله  خب  ولی درصد احکام و قواعد حقوقی این حوزه ها دسترسی پیدا کرد  80_ 70حوزه ها میتوان به 

مالیاتی مثال آنهاست ولی این مباحث درصد کمی از مطالب حوزه حقوق عمومی  قوانین زیاد و متکثری روبه رو هستیم ، قوانین متعدد

 هستند

حقوق جزا به خاطر سابقه فقهی موجود و جنس مباحث آنها یک قانون شکل   همانطور که عرض شد ، در حوزه های حقوق خصوصی و

حوزه حقوق عمومی چون این مباحث تحت تاثیر تغییرات و دچار تغییر شده است اما در مواد آن  درصد 10گرفته و نهایتاً در مرور زمان 



در ضمن این مسئله ثابت بودن قانون خودش  ، دنتحوالت اجتماعی هستند ، قواعد و قوانین این حوزه باید زود به زود به روز رسانی شو

 حقوق تازه نیازهای پاسخگوی است ستهشای که آنطور تواندنمی خب و است ثابت که هاست سال تجارتقانون ببینید  یک عیب است ، شما

 است نقص این و باشد تجارت

 )بخش سوم ) سواالت دانشجویان 

 

 چندان کار و اداری و عمومی مالیه دروس به ولی هستند مند عالقه حاکمیتی  سوال ( دانشجویان به حقوق اساسی و نظریات سیاسی و

 ؟ کرد فعالیت اساسی حقوق حوزه در فقط ولی رفت میعمو به میشود آیا که اینجاست سوال ، ندارد وجود رغبتی

 

شود آنها را مطالعه نکرد ، در سایر گرایش در هنگام تحصیل این دروس را که خب باید خواند و به قولی آش کشک خالمون هستن و نمی

توان چنین نمیخوانم لذا نمی را ها نیز همین گونه است مثالً کسی که به خاطر درس مدنی به خصوصی رفته نمی تواند بگوید من تجارت

 تفکیک هایی را برای مطالعه قائل شد

 نیم اما می شود مطالعات خود را بیشتر به سمت مطلوبمان ببریم و و شغل خود را نیز از مشاغل نزدیک به این رسته از دروس انتخاب ک

 

 نیاز آیا ، شوند حوزه این وارد میخواهند که کسانی  سوال ( مباحث رشته علوم سیاسی به مباحث حقوق عمومی بسیار نزدیک هستند ،

 ؟؟ باشند داشته زمینه این در مطالعاتی که است

حقوق به سمت مباحث میان رشته ای رفتند و تقسیم بندی های کالسیک از بین رفته است و مباحث  ، علی الخصوصاالن همه رشته ها 

خواهند از سایرین وجه شته ای بسیار مهم هستند و اگر رفقای عزیزمان میدر هم تنیده هستند ، پس در هر گرایشی مباحث میان ر

 دنتمایزی پیدا کنند باید به مباحث میان رشته ای نزدیک به حوزه تخصصی خود آشنا باش

یز با روانشناسی و جامعه شناسی با حقوق جزا و به خصوص مباحث جرم شناسی ارتباط نزدیکی دارند ، علم اقتصاد و علوم سیاسی ن 

 حقوق عمومی ارتباط دارند و بازرگانی و صنعتی نیز با رشته حقوق خصوصی همین طور هستند

توصیه من به همه دانشجویان کارشناسی این است ) حتی آنهایی که گرایشی را برای خود انتخاب کردند( تمامی دروس کارشناسی حقوق 

 رویدچنین خواندید به سراغ مطالعات میان رشته ای در حوزه مورد عالقه خود ب را به شدت و با جدیت تمام بخوانید اگر همه دروس را این

ای با یک گرایش از رشته حقوق قطعاً بیشتر است و اگر هر ، دقت کنید که ارتباط میان دروس کارشناسی حقوق از هر ارتباطی میان رشته

 آن ضعف دارید و پشیمان می شوید !!!!! درسی را به خوبی مطالعه کنید باالخره یک جایی متوجه میشوید که در

 

 سوال( مهارت های الزم برای ورود به گرایش عمومی چیست ؟

برای شما از نان شب واجب تر است البته در همه گرایش ) برای متون فقهی ( و عربی )برای متون انگلیسی (این را بگویم که زبان انگلیسی 

 ها این طور است

 عمومی می تواند در حوزه سیاست اثرگذار باشد ؟سوال ( چگونه یک دانشجویی 

 اگر واقعاً وقت خود را صرف تخصص و تعهد بکنند ، قطعاً اثر گذار خواهند بود م کهمن به دوستان می گوی



 

 عمومی حقوق حوزه در عملیاتی کار میتوان  سوال ( معموالً کسانی که حقوق عمومی میخوانند به پژوهشکده و اندیشکده ها میرود ، آیا

 ؟ داد انجام

  سایر گرایش ها می باشد از ترحتماً اتّفاقًا مشاغل عملیاتی حوزه حقوق عمومی بسیار متنوع؛ بله 

م ، می گویم که امروزه فضای بکری برای وکیل هایی وجود دارد که در حوزه یالبته اگر بخواهم خاصتا در مورد وکالت و قضاوت صحبت کن

 ، د و در مورد قضاوت نیز امروزه به قضات متخصص در حوزه حقوق عمومی بسیار نیازمند هستیمهای حقوق عمومی متخصص هستن

 اشاره عمومی حقوق های حوزه در کشور اجرایی دستگاههای حقوقی نیروهای به  دیوان عدالت اداری مثال بارز آن است ، همچنین میتوان

 .کرد

 ها  یحقوق ینیشب نش ینشست ها سلسله -6

 علی عباس حیاتیمیهمان: دکتر 

،  یدادگستر کی هیپا لیدانشگاه تهران ( هستند ، وک یحقوق خصوص ی) دکترا یاتیعباس ح یدکتر عل یامشب ما جناب آقا همانیم

 نیقوان ونیسیکم سیتاکنون ، رئ 88از سال  یدانشگاه راز یعلم ئتی، عضو ه 88تا  78دانشگاه امام صادق از سال  یعلم ئتیعضو ه

  یحقوق فاتیتال ی، دارا 88تا  81ه از سال یقوه قضائ یحقوقمعاونت  یمدن

 جلسه دوم 

دور کامل کتب  هیشود که  ینم انینقص در دانشجو نیباعث ا ایاست آ وستهیامام صادق ارشد پ یلیدوره تحص نکهی( با توجه به ا سوال

 ( ؟ کنندیدور کامل مطالعه م هید به ارشد دوباره مباحث را آزمون ورو یبرا گهید یدانشگاه ها انی) چون  دانشجو خوانندیرا نم یکارشناس

فوق  کیدر واقع  یلیدانشگاه امام صادق خوب درس بخواند پس از فارغ التحص لیدر طول دوران تحص یادعا را دارم که اگر کس نیا بنده

 خواهد داشت . یسیزبان انگل نسسایفوق ل کیو  یزبان عرب سانسیفوق ل کیو  یمعارف اسالم سانسیفوق ل کیحقوق و  سانسیل

 شودیشده است در واقع باعث م نیو حقوق دانشگاه امام صادق تدو یمعارف اسالم وستهیارشد پ یدوره کارشناس یکه برا یلیتحص برنامه

 هیانشگاه هستند و بقدر د یو افراد دو سه روز ستین نگونهیا گرید یکه در دانشگاه ها ی، در حال میرا دانشجو باش مانیما اکثر زمان زندگ

بار مباحث را  هیچون  مییباشد و بگو فیضع تواندینم یسطح علم نیبا ا ییدانشجو نیکنند لذا چن یم یشخص یصرف زندگ اوقت خود ر

 .... ستین نینچنیا تیمرور نکرده است آنها را فراموش کرده است ، واقع

  میستیامر ن نیا است و خود ما متوجه نیسنگ اریبس یلیبرنامه تحص نیا البته

باسواد  یسال بعد به اندازه کاف ایماه بعد  یول دیدر رشته حقوق شما ممکن است امروز باسواد باش دیگویجمله هست که م کیوجود  نیا با

 یوقت نندکیفکر م یبعض انیدکتر کاتوز ریشوند، به تعب ریدر حال مطالعه باشند و با مسائل درگ دیخاطر افراد مدام با نیبه هم دینباش

معنا است که  نیبه ا دیریگیشما دکترا م یکه وقت یندارند ، در حال قیبه مطالعه و تحق یازیشده اند و ن لیفارغ التحص گرید فتنددکترا گر

 یخاص وقت م یلیموضوع خ کیدر  ی، ما در رساله دکتر دیو پژوهش در عالم حقوق را کسب کرده ا قیتحق یالزم برا تیشما صالح

لذا  دیو پژوهش کن قیو تحق دیقدر وقت بگذار نیمباحث ا یجا دارد شما در تمام نیهمچن میده یقرار م یآن را مورد بررس و میگذار

 شد ....... دیو پژوهش نخواه قیاز مطالعه تحق ازین یوقت شما در عالم حقوق ب چیه

 ؟ دییفرمایم حیتوض دیکه داشت یدر مورد اون برنامه مطالعات ی( استاد کم سوال



 یتوجه م یو زبان یبه مباحث معارف شتریب ییابتدا یدر سالها وستهیارشد پ یدانشگاه امام صادق در طول دوره کارشناس یلیبرنامه تحص در

 یبه مطالعات حقوق یجد یلیورود خ کی دینداشتم و با یمطالعات حقوق یشود ، لذا بنده در سال چهارم احساس کردم که به اندازه کاف

 کردم و شروع به مطالعه کردم .... هیته یبرنامه مطالعات کیخود  یسه سال آت یبرا الذ داشته باشم

مباحث  یخوم را رو یبروم و از همان سال مطالعات جد یحقوق خصوص شیبه گرا دیاز همان سال سوم ، چهارم متوجه شدم که با بنده

 خواهمیم دانستمیم رایشروع کردم ، ز شدندی، فقه و زبان م ، حقوق تجارت یمدن یدادرس نیی، آ یکه شامل حقوق مدن یحقوق خصوص

در  زیکردنم و اکنون ن یمطالعه م یاتیها در حد کل شیگرا ریبدهم لذا از دروس سا لیحوزه ادامه تحص نیدر دوران ارشد و دکترا در هم

است ) البته دقت شود منظور  نیهم زیآن نبلکه درست  ستین بیع کی نیدر آنها ندارم ، ا یتخصص  یبلد هستم  ول اتیهمان حد کل

 ها و اصال مطالعه نکردن آنها نبوده (  شیگرا ریرها کردن دروس سا اتیدکتر از کل

 یدکتر ی(  تنها راه قبول شدن باسواد بودن بود !!! چون آزمونها 1دانشگاه تهران با رتبه  یحقوق خصوص یدکتر 78 یدوران ما )ورود در

کردند و نمره  یم حیصح دیو آنها را اسات میداد یم یآزمون کتب شیدروس گرا یبرا دیما پس از ارائه مدرک زبان ، با یعنیبود ،  یما کتب

مشترک گرفتند و مجبور شدند  یبعداً آمدند و آزمون دکترا یول گرفتیم یخودش امتحان دکتر یدادند ، در زمان ما هر دانشگاه برا یم

قبول  وهیبه باسواد بودن نباشد ، ش یازیقبول شدن در دکترا ن یبرا گریآزمون دکترا باعث شد که د شدن یکنند ، تست یآزمون را تست

تواند قدرت استدالل و  یمفروضات است و نم یبر رو شتریب دیتاک یرا گرفت ، در آزمون تست یباسواد نقبول شد یجا یشدن حرفه ا

 حقوق را بسنجد یاستنباط و اجتهاد دانشجو

منبع ها معموالً آمده اند مطالب را از  نی؛ ا دیو تست فالن کتاب را بزن دیفالن کتاب ها را بخوان یمدن یشود  برا یم انیبکه  یطور به

 یکه شما نم ی، در حال دیپاسخ را انتخاب کن نیا دیدیباره د نیدر ا یجا آورده اند که اگر شما تست کیکرده و  یجمع آور یمنابع اصل

 کرده است ..... انینظر را ب نیا یاستاد است و با چه استداللن نظر کدام یا دیدان

در جهت باسواد شدن  یو جد ییدوره مطالعات مبنا کی دیقبول شدن در آزمون ها با یمنابع برا نیضمن مطالعه ا دیبا انیدانشجو

 ... ندیایسواد باال ن ینکرده ب ییخودشان از منابع مرجع داشته باشند تا خدا

دانشگاه ها که در آنها  ریو سا یبهشت دیدر دانشگاه شه نیو همچن  نیدانشگاه تهران شد یشما رتبه اول حقوق خصوص ( استاد سوال

 ؟  دیدونیم یزی، نقطه قوت خود را چه چ نیقبول شد  نیآزمون داده بود

بخواهم فالن کتاب  نکهیبودم نه ا ختهیردر جهت باسواد شدن خود  یزیبرنامه ر کیکه  لیدل نیبود ، بنده به ا میتصم هینقطه قوت من   

مباحث و مطالب (  ییمبنا یو بررس لیتحل ییبه عمق مطالب و توانا دنیرس یعنیقبول شوم ) باسواد شدن هم  یها را بخوانم تا دکتر

 ... اورمیرا بدست ب جینتا نیتوانستم ا

و  سهیمقا گریکدیکردم و نظرات آنها را با  یا مطالعه ممطرح و شاخص ر دیهمه اسات یمن در جهت باسواد شدن خودم همه کتابها  

،  یدی، دکتر شه انیدکتر کاتوز یکتابها یتمام ی، مثال بنده در حقوق مدن کردمیبار مطالعه م  نیکتاب ها را چند ی، برخ کردمیم لیتحل

 مطالعه کردم !!!!!!!! قیدق یلیو.... را خ یدکتر امام

 5را  شانیا نیدوره عقود مع  ایبار خوانده بودم  10 شتریرا ب انیدکتر کاتوز یقراردادها یقواعد عموم یلدبه خاطر دارم که دوره پنج ج  

 کامل مطالعه کردم .....  زیدر باب قراردادها رفتم و آنها را ن یدیبار کامل مطالعه کردم ، تازه بعد آن به سراغ کتب دکتر شه

طراح آن بود موفق شدم  انیدانشگاه تهران را دادم که دکتر کاتوز یحقوق خصوص یرابنده آزمون دکت یخاطر بود که وقت نیهم به

توانستم به  زیکرده بود را ن یطراح یبهشت دیدانشگاه شه یبرا یدیکه دکتر شه یحال سواالت نیرا بدست آورم و در ع ازیامت نیشتریب

 قبول بشوم زین جاپاسخ بدهم و در آن یخوب



 یاحساس م یهستندگفتم که فالن یحقوق دانشگاه خوارزم یعلم ئتیکه هم اکنون عضو ه یانصار یتر علبار به دک کیهست  خاطرم

خاطره  شانیجمله من به ا نیجواب را بدهم ، ا نیبهتر یبه هر سوال توانمیکه م دمیرس از اجتهاد یبه درجه ا یکنم من در حقوق مدن

 .... میخواند یدکترا در دانشگاه امام صادق درس م یآن روزها هر دو برا که شانیمن و ا نیاست مشترک ب

نسبت به  یادیدانشگاه امام صادق نقاط قوت ز انیدانشجو نیفرمود نکهیکنند و ا یم تیمطالب کفا یریادگی یکالس ها برا ای( آ سوال

 ؟ دیدیرس جهینت نیبدونم چطور به ا خواستمیدارند ، م انیدانشجو ریسا

منبع مرجع در  کیهر درس  یدرس را پوشش بدهد لذا حتما حتما حداقل برا کی یند تمام سر فصل هاتوا یوقت نم چیدرس ه کالس

کنند و  یهستند که شب امتحان با جزوه درس را پاس م انیاز دانشجو یحداقل کار است) البته متاسفانه برخ نیا دییهر ترم مطالعه بفرما

با  دیاسات ریبا سبک برخورد سا ییباسواد شدن و آشنا ی( لذا عالوه بر آن برا  میآنها نداربا  یشوند لذا کار قیعم هک امدندین نهایا روندیم

قراردادها دکتر  یاگر به عنوان منبع کتاب قواعد عموم 3 یمثاًل در درس حقوق مدن دیمطالعه کن زیمطرح را ن دیاسات ریمسائل منابع سا

 دییمطالعه بفرما زیرا ن انیاتوزک یکتاب اعمال حقوق حتماً دیکن یرا مطالعه م ییصفا

دانشگاه تهران به  یدر دوران دکتر نیارتباط داشتم همچن یادیز انیمشغول بودم و با دانشجو هییقوه قضا یدر معاونت حقوق یمدت بنده

خوب درس بخوانند ( و دانشگاه ها هستن )البته اگر  ریسا انیتر از دانشجو یقو اریدانشگاه امام صادق بس انیکه دانشجو دمینکته رس نیا

دانشگاه تهران ، استاد فقه قسمت  یباشد مثالً در دوران دکترا یدانشگاه امام صادق م یو حجم کار باال یلیبه خاطر نوع برنامه تحص نیا

شرح آن مکاسب را به همراه  عیارشد ، تمام باب ب یکه ما در کارشناس یکرد در حال یم سیبه ما تدر عیاز مکاسب را در باب ب ییها

 بود .... حیما زنگ تفر یبرا یدکتر یو کالس ها میخوانده بود

 نطوریرا نداشتند لذا ا نهیشیآن پ یما بودند ول انیمستعد تر از دانشجو اریچه بسا بس گرید یدانشگاه ها انی) البته دقت شود که دانشجو

 شده بود (

 بود ؟ یاجبار ای نیتخاب کرداستاد آن زمان شما خودتان زبان فرانسه را ان دی( ببخش سوال

شده است  یاریمتاسفانه االن در دانشگاه ، آموختن زبان فرانسه اخت یبود ول یحقوق الزام انیدانشجو یزمان ما آموختن زبان فرانسه برا در

و  میاموزیزبان فرانسه را بکه  ستین یازین گریترجمه شده است و د یسیحقوق به زبان انگل یکه امروزه منابع فرانسو کنندیادعا  م ی، برخ

مطالعه و پژوهش  دیبخواه یشما در رشته حقوق خصوص شودیادعا را قبول ندارم مگر م نیکند ، بنده ا یم تیکفا یسیزبان انگل موختنآ

 ستیاست درست نترجمه شده  یسیبه زبان انگل یفرانسو یهمه منابع حقوق ندیگو یم نکهیو ا دیاز زبان فرانسه باش ازین یو ب دیانجام بده

و قطعا  دیمتوجه شو دیتوانیرا نم دیشویمتوجه م یفرانسو اتیکه در زبان و ادب یوقت آن مفهوم چیه یسیترجمه انگل دراوال که  رایز

نوشته  نهیزم نیدر ا یها و مقاالت متعددکرد و کتاب یجد رییفرانسه تغ یقانون مدن 2016دوما در سال  کندیم دایاثر کاهش پ تیفیک

 ترجمه نشده است ...... یسینگلاز آنها به ا یلید که هنوز خش

در  یبی، به نظر شما چه معا دیدانشکده حقوق بود یعلم ئتیسال عضو ه 10و هم  دیکرد لی( شما هم در دانشگاه امام صادق تحص سوال

 ما وجود دارد ؟  انیدانشگاه و دانشجو

آنها  یکه برا یتیکه ظرف یدر حال کردندیم یکارخوانند و کم یبودند که درس نم زیهستند و در دوران ما ن شهیهم انیاز دانشجو یبرخ

کالسها است و در  کینزد نکهی، خوابگاه دانشگاه امام صادق با توجه به ا شدندیبود که به آن قانع م یزیاز آن چ شتریب یلیوجود داشت خ

از وقت خود را صرف  یاریدر خوابگاه بس انیدانشجو رایز دیتهد کی فرصت است و هم کیهم  ردیگیقرار م انیدانشجو یامتم اریاخت

سالم و اهل خدا بودند و  یهاخوب بود چون همه آنها از بچه زین یکنند که البته از جهات یچند نفره م یو خنده و گعده ها یشوخ

 فیاست و ح انیدانشجو یلحظات زندگ نیتر ییطال در دانشگاه امام صادق لیدوران هفت ساله تحص قعاًوا یها نعمت بود ولمعاشرت با آن

که  دیبدان دیخود بکنند ، با یعلم یتک تک لحظات آن را قدر بدانند و آن را صرف رشد و عمق بخش دیاست که آن را از دست بدهند و با

 دیشو یط نممسل یول دیریگ یشود ، نمره م یشدن شما نم یقو عثصرف واحدها را گذراندن در دانشگاه امام صادق با



دروس آن  یبرا یو پس از آن به صورت جد  دیکن تیفعال یشیدر چه گرا دیخواهیکه م دیمتوجه شو دیشما تا سال دوم ، سوم با  دینیبب

( مطالعه یحقوق ادار یمنبع مرجع مثالً برا کی)  اتیها در حد کل شیگرا ریدروس سا یو  برا دیو مطالعه کن دیکن یزیربرنامه شیگرا

 ... دیه باشداشت

شود شما در  یباعث م هیاول یهارجوع به منابع در سال نیو هم دیدروس را زودتر از موعد آنها مطالعه کن هیاول یهادر سال  دیتوانیم شما

 دیکن تیفعال شیدر کدام گرا دیخواه یکه م دیمتوجه شو هیهمان دو سه سال اول

 یکه م ییو جزا و آنها یبروند به سراغ حقوق خصوص یالت و قضاوت و کار دانشگاهسراغ وک خواهندیکه م ییهست آنها نطوریا معموالً

 روندیالملل م نیو ب یعموم شیوارد شوند به سراغ گرا یحکومت یو پژوشکده ها  یو دولت یخواهند به مناصب حکومت

 یدر واقع دانشجو کس دیجو یاست که دانش را م یبدهد ، دانشجو کس ادیرا  یبه آنها مطالب دیایمنتظر بمانند استاد ب دینبا انیدانشجو

 انیبه دانشجو هیاول میدادن مفاه ادیوقت خود را صرف  دیکتب مرجع مطالعه کند و اسات یقبل از کالس مطالب آن را از رو دیاست که با

 گفتگو بپردازند کند و به ی، مباحثه علم زیمباحث و نقاط مهم و بحث برانگ یبر رو انیکالس با دانشجو درنکنند بلکه 

نقاط قوت دانشگاه  نیمهمتر یمعنو یو فضا یلی، برنامه تحص دیآ یآن به چشم نم بیامام صادق آنقدر نقاط قوت دارد که معا دانشگاه

ت و من به خاطر دارم در دانشگاه دروغ معنا نداش شودینم دایپ گریدانشگاه د چیدانشگاه امام صادق در ه یو اخالق یارزش طیهستند  ، مح

،  دیگو یکه او دارد دروغ م کردینم یشک نی، استاد کوچکتر کردیرا مطرح م یو با او مسئله ا رفتیاستاد م شیپ انیانشجواز د یاگر کس

که  دیده یمن آمد و گفت اجازه م شیجلسه از کالس ها را شرکت کند پ کیکه  نکهیبدون ا ییروز دانشجو کی گریاما در دانشگاه د

در  یول یبگذارم در امتحان شرکت کن یجلسه سر کالس آمدن انتظار دار کی یکه چطور بدون حت ردممن او را سرزنش کامتحان بدهم و 

و چقدر خودم را بازخواست  دیمغزم سوت کش ختمیبه هم ر یآن سال از دست داده است من حساب یادامه گفت پدر مادرش را در زلزله ها

السالم بودم و  هیسال در دانشگاه امام صادق عل 17که دروغ گفته ، من  دمیفهم بعداً یاحت شدم ولکردم که چراا او را سرزنش کردم و نار

 .دمیند ینطوریمورد هم ا کی یسال ها حت نیدر ا

 

 خوانیدانی تا حقوقهای از حقوقنشست -7

 میهمان: دکتر رضا احسانی

دکتر رضا  یمهمان امشب ما آقا میدر خدمت شما هست یتا حقوقدان یتبادل تجربه از حقوقخوان یشب از سلسله برنامه ها نیازدهمیا ب

 هستند.  یدادگستر یدانشگاه امام صادق)ع( و قاض یحقوق عموم یدکتر یدانشجو یساناح

 داشت. میتبادل تجربه خواه شانیا یآن و تجربه ها یها نهیزم شیشاء هلل در مورد شغل قضاوت و پ ان

 

 کرد: میومطرح خواه میکرد یدوستان را دسته بند سواالت

 

 ست؟یقضاوت چ یالزم برا یها هی( روح1

 افراد است. نیب یگریانجیبه حکم بودن و م لیقضاوت تما یالزم برا هیروح نیلاو

 خوب شدن وجود دارد: یقاض یبرا یادیز یلیخ یها مولفه

 و... یو حافظه ا یجانیو ه ی،هوش یروان ،ی،اخالقیعلم یمولفه ها مانند



متضاد و گاها کذب است.  یحرف ها دنیشن یبرا ادیز تیصدر و ظرف یداشتن سعه  یروان یمولفه ها در بحث ها نیا نیاز مهمتر یکی

آنها را  تیرغم قضاوت افعال افراد شخص یرا داشت که عل نیا تیظرف دیداشت و با یبود که با گناه مردم سروکار خواه یخواه یشما کس

دائم به  یدگیو رس دیسوال کن قتیقبه ح دنیرس یدر راستا دیآنها را بشنو ی؛ صحبت ها دیبرتر از آنها ندان راو خودتان  دیقضاوت نکن

 و ضعف و عبوس بودن نشود. یپرونده ها باعث خستگ

 و ستین نگونهیکه اصال ا یقضاوت شناخته شده است در حال یبودن الزمه  یذهن ها عبوس بودن و جد در

از همکاران در اثر حجم کار  یممکن است ازتبعات آن باشد و ممکن است بعض یول ستیکار قضاوت ن یبودن الزمه  یبودن و جد عبوس

 تیو آرام بودن را تقو یو متانت، صبور میبه حداقل برسان یرونیو ب یاز عوامل درون یریپذ ریتاث دیبا یو تند خو باشند ول یاز حد جد شیب

 کرد 

 دعوا است. نیبودن و ارتباط خوب برقرار کردن با طرف انیقضاوت اتفاقا  گشاده رو بودن خوش ب ی الزمه

 کند تیدر خودش تقو دیبه قضاوت دارد با لیکه م یاست که کس یا هیاول یمولفه ها هانیا

  

 اهل شعر و داستان و فرهنگ و ادب باشد؟ یهست قاض نی( امکان  ا2

 ستی. نو .. یاقتدار داد زدن و پرخاشگر یقابل جمع هستند الزمه  نهایدارد و ا یقو اریبس تیباشد که عاطفه و عقالن یانسان دیبا یقاض

 را نشان دهند. یباشد که نتوانسته اند بعد با نزاکت قاض مایصداس یها لمینامناسب ف ریها به خاطر تصو تیذهن نیا دیشا

 یباشد و همه  یانسان جامع دیدارد و با متیو مال تیاز عاطفه و عقالن یبه حد ازین ردیبگ میتصم خواهدیکه م ییدر بزنگاه ها یقاض اتفاقا

 یمحص باشد و عبوس و جد تیعقالن دیبا میکه بگوئ نیدر خودش داشته باشد و صرف ا یرا در حد عال یانسان صیاو خص اتیخصوص

  میاز اقتدار را هم اصالح کن فمانیتعر دیبا  ریمقتدر باشد خ

اگر راجع به پرونده  یعنیشد خود مقاوم با ینقصان یفشارها ای یسازمان رونیو ب یدرون سازمان یدر مقابل فشارها یعنیبه نظر من اقتدار  

 نیدر مقابل ا یمقتدر هست یخودت را کنترل کن یو توانست یتحت فشار بود یاقتصاد تیاز نظر وضع اینوشتند  ینامه ا ایتلفن شد  یا

  فشارهاوسوسه ها و 

 نیبا ا ایهم ندارد و آ یا دهیفا و ستیاقتدار ن نیو درهم کردن سرگمه ها ا یخشونت همراه با هتاک یعنیاقتدار  میکه فکر کن نیا یول

 رفتار مجرم اصالح خواهد شد؟ 

 او را اصالح کرد. شودینم گریکه حرمتش شکسته شود د یو کس شودیشخص نسبت به شما و دستگاه قضا م ی نهیباعث ک نیاتفاقا ا و

و همه از او انتظار   شناسندیماد عدل مکه همگان او را به عنوان ن یحرمت و قداست را بکشند! کس نیا خواهدیم یکه قاض نیهم ا آن

 عدالت برخورد محترمانه است.  یعدالت دارند الزمه 

  

 ینیپس یعالقه  نیشکل گرفت و ا ییداشتم و عالقه به قضاوت هم در دوران دانشجو  امیاال میو فرهنگ( را من از قد اتیعالئق)ادب نیا

 شد جادیا

 

 



از ابتدا داشته باشد و با  یمدون یرا مطالعه کند و برنامه  یداشته باشد و کتب خاص یرخاصیس از اول دیشدن  با یقاض یفرد برا ای( آ3

 نیو آزمون و مصاحبه در ا نشیمراحل گز  یحقوق و بعدا برا یمعمول کارشناس ی وهیش نیهم ایجلو برود   یسبک مطالعه و روش خاص

  فتدیب ریمس

خب تبعا برنامه  کندیم تیفعال یبه عنوان قاض یخانواده کس ایدوستان  نیو مثال در ب دارند یاز دوستان که شناخت آگاهانه تر یبعض

 را انتخاب کرده اند. رشانیمس لیاز اول تحص کنندیم لیتحص یاز دوستان که در دانشگاه علوم قضائ یلیدارند وخ یتر یجد یزیر

بگذارد که  نیرا ا یو اول یهدف اصل میگویشدن  ندارند من م یقضاوت و قاض یدوستان که شناخت آگاهانه و کامل از فضا ی هیبق  یول

است  اگر با  یریادگیسطح  نیتر یدارد و عال یریادگیدر  یشتریب ریتاث دیمطالعه کن تیذهن نیبا ا یکند چون وقت سیتدر خواهدیفرد م

که به عنوان مدرس  ییماست مهارت ها شیداشت چون که صد آمد نود هم پ دینخواه یقضاوت و ... مشکل یبرا دینسطح درس بخوا نیا

و  کلیاز قضاوت داشته باشد و س یتصور انتزاع کیاز آغاز  یوقت یول دیایقضاوت هم به کار م یبعدا برا دیکرد تیدانشگاه در خود تقو

 انیجر دیه انتظار داشتک یزیچ دینیبیم دیکنیو تجربه م دیشیدادگاه م یواردفضا دیکن میدرس خواندتان را متناسب با آن تنظ یبرنامه 

 دیو قصد قضاوت درس بخوان تیکه به ن ستین نیاولم ا ی هیاست لذا من توص رید یگذار لیر رییبرگشتن و تغ یاونموقع برا گریندارد و د

ها مسلط  یکه به تئور یکس ندیبب بینظر آس نیدروس را نداشته باشد و از ا یتوجه همه جانبه به همه  شودیچرا که باعث م

 یحقوق( را هم خواهد داشت ول نیسی)تکنیکار عمل یرا دارد مهارت الزم برا سیتدر یحقوق( و مهارت الزم برا نیسیت)تئوراس

 باشد. یبخو لگریمدرس و تحل تواندیهست نم یخوب لیوک ای یکه قاض یاوقات کس یگاه ستیبالعکسش درست ن

 

  

 

درست است و  نیا ایآ یعدالت ادرا وانیمثال در د ای رودیدر پژوهشگاه ها م بخواند معموال یکه حقوق عموم یاست که کس نی( تصور ا4

 ست؟یما چ یدر نظام حقوق یمتخصص حقوق عموم کی گاهیاصوال جا

 آشنا باشد. یحقوق عموم یداشته باشد و با درس ها یعدالت بهتر و موثرتر است که شما مدرک حقوق عموم وانینهاد د_

 .کندیم تیکفا سیسانیداشتن ل  یمشاغل حقوق ریقضاوت و وکالت و سا یبرا_

 ندارد یمختلف و استبعاد یحوزه ها نیندارد که انسان جمع کند ب یمنافات_

 یدر حل مسائل حقوق کندیرا که بر ذهن حاکم م یمنطق یالگو نیدارد که ا یو کالن نگر یکاو یدنبال مبان یلیخ یحقوق عموم_

 کندیمختلف  ناخودآگاه حاکم م

حقوق جزا و  دیشو یقاض دیخواهیو اگر م یحقوق خصوص دیشو لیوک دیخواهیاگر م شودیکه مرسوم است و گفته م یزیپس شما چ: سوال

 د؟یرا قبول ندار دیبخوان یحقوق عموم دیکن تیفعال یعلم ئتیه ایدر پژوهشکده ها  دیخواهیاگر م

قضاوت  یت و قضاوت متحول شده و از بساطت خارج شده و حوز ه هاوکال یحوزه ها یرا قبول ندارم چون اوال به قدر شیفرما نیمن ا _

ودر وکالت  کندینم دایاز اعراب پ یمحل شیفرما نیا گریکه د میدار یتخضض التیبه قضات با تحص ازیو ما ن رودیشدن م یبه سمت تخصص

محترم خودشان  یاست هر چند گاهاوکال ادهفتیاتفاق ن نیدر کشور ما ا یاست ول شرفتهیشدن پ یا به سمت تخصصیو در دن نطوریهم هم

و  اتیرا قبول دارم که ادب نیرا قبول ندارم هر چند ا نیا ریهم خ سیدر تدر کنندیحرکت م یخاص ریدارند و در مس ییها یبند میتقس

و  یبه کار پژوهش یرشتیب ازیاست و ن هیکم ما یو جزا که فربه تر است مقدار یخصوص وقحق اتیبا ادب سهیدر مقا یحقوق عموم تیماه

 دارد.  یشتریب یآموزش

 



 

 د؟یخوانیکمتر م ای شتریرا ب یچه درس دی(اگر به عقب برگرد5

 یشتریب  یلیخ تیها اهم یدادرس نییاست مانند  آ یو شکل یفاتیمسائل تشر یکه حاو ییبه درس ها مییاگر بگو یقاض کیمقام  در

 است. یو فلسفه حقوق ینظر یمبان و االن ییعالئق من در دوران دانشجو یول دادمیم

 

 

 .دییبفرما حیرا به صورت مختصر توض ی( مراحل جذب قاض6

 هفت خوان رستم است! بایمنصب وجود دارد و تقر تیبنا به حساس یمتعدد مراحل

 .بردیدو سال زمان م بایتقر دیقضاوت شا یبرا زیمنصب قضا و تا زمان نشستن پشت م یتصد  یبرا یزمان ثبت نام و اعالم عالقه مند از

 وجود دارد: قهیطر دو

 و مصاحبه  یآزمون کتب قی: از طریعموم جذب

 . شوندیمعاف م یو از آزمون کتب شوندیوارد مصاحبه م مایخاص به شرط معدل  مستق یدانشگاه ها ی:  در بعضیاختصاص جذب

 

 مرحله است نیاول یعلم ی مرحله

 یاالن مباحث تجارت و فقه و اصول حذف شده است و پروسه مقدار شودیاضافه و کم م یدو موا شودیم یو تخوالت رییسال دچار تغ هر

 تر شده است عیسر

 گرفتندیاز ما م یاختبار کنمیاست و بعد از آن هم فکر م یمحل قاتیو تحق یاسیو س یدتیو عق یروانشناس یاز آن مصاحبه ها  بعد

 هست یا نهیگز 6 یو برخ یا نهیگز 5 یال است که برخسو 800مفصل است  یلیخ نی: ایآزمون روانشناس حیتوض

 ستمیداخل س نیو ا دیپاسخ ده دیرا با نهایاست که ا یسوال 250و  یسوال 550است یدو بخش یآزمون کتب کیمرحله:  نیشترایب حیتوض

در  کنندیوانشناس با شما مصاحبه مو چند نفر ر یشویم یروانشناس یکه دارند و بعدا شما دعوت به مصاحبه  ییبا آن استاندارد ها رودیم

شما و در  تیو ظرف هیروح دنینوع نگاه شما به انسان و جامعه و جرم و ستج  دنیسنج_صداقت دنیدارند: سنج الکچند م یآزمون کتب

با شما  یاروانشناسانه  یو گفتگو پرسندیاست را از شما م یامتحان کتب یاز پاسخنامه  یکه ناش یهم ابهامات یروانشناس یمصاحبه 

و  یروان ثیرا احراز کنند که شما از ح نیو استدالل شما در واقع ا یپاسخگوئ یتا از نحوه  دیپاسخ ده یبه سواالت دیو شما با کنندیم

   ریخ ای دیمنصب قضا را دار یتصد ییتوانا یجانیو ه یذهن

از  یکیچون قطعا  دیاسترس نداشته باش یلیو خ دیباشو خودتون  دیاست به دوستان که صادق باش نیمن ا هیو توص ستین دهیچیپ یلیخ

 است داشتن آرامش خاطر است. ازیکه ن ییمولفه ها

  

 دارد؟ ادیز یبخش مردود نیا ایسوال:  آ 

و البته امکان  شوندیمردود م نجایدر ا گذرانندیمراحل را م ریکه سا نیرغم ا یشده است و عل ادیز یدربخش روانشناس یمردود آمار

 ض وجود دارداعترا



 :شودیدوستان ما م ریکه دامن گ یبیتا آس چند

را روانشناس متوجه  نیو ا دهندیآن چه که خودشان دوست دارند باشند را نشان م کنندویم یاست که تظاهر به داشتن خود عال نیا

 .شودیم

 تا صداقت شما را بسنجند  پرسندیز شما ممختلف ا یسوال باشد که به انحا 8 دمثالیسوال دو واقع شا 800است که آن  نیا گرید بحث

 دیمضطرب هستن یشما آدم کندیو روانشناس فکر م کندیاسترس کار را خراب م نیکه خود ا رندیگیم یادیدوستان استرس ز یگاه

 مطلوب نباشد یروان ثیفرد از ح شودیباعث م نیبه جامعه دارد و ا یمنف ایمثبت  یلیفرد نگاه خ یگاه

 

 

 به چه شکل است؟ یقاض شرفتیپ ری( مس7

 دارد: شرفتیپ فیبه تعر یبستگ

اظهار نظر( شروع  ای یقیتحق ایاحکام  ی)اجرایاریمعموال کارش را از داد یاست که قاض یو سازمان یکردن مدارج قضائ یاگر منظورط 

 نیکشور که البته در ا یعال وانید تایانظر و نه دیتجد ای یحقوق ای یفریو بعد دادگاه ک شوندیو بعد از تجربه و آزمون بازپرس م کندیم

 مدارج است ریس نیو خالصه ا شوندیم یقضائ یحوزه ها یمثال رئسا ای یکل دادگستر سیرئ ای ادستاند یبعض نیماب

 

 است.  یقاض یتیریو مد یو روان یروح یها تیآرا و قلم و ظرف ،یعلم یدر پخته تر شدن، نگرش ها یواقع شرفتیپ یول

 دیبه پرونده ها را داشته باش یدگیو سرعت رس ییتوانا دیمهم است و شما با یلیخ تیریمد بحث

 ست؟یشغل قضاوت چ یها یها و سخت تی(محدود8

   یاست وجود ندارد ول یبه اون معنا که در ذهن برخ تیداشته بنظرم محدود یو عاد یعیطب یمثال زندگ یکس اگر

خب راجع به قضات  نیخالف عرف نبودن ا ای یذ ایشان   نیها باشد و همچن یلیخرفت و امد با  ایدر سبک پوشش  دیها شا تیمحدود

و  کنندیبه آن نگاه م ایشغل دن نیو حساس تر نیها به شم مهمتر یلیکه خ دیکنیم تیفعال دیدار یمنصب کیشما در  کندیهم صدق م

 تیاذ دیکه آمد یکه زمان دیرا از قبل داشته باش نهایا دیو شما با دید اشته باش یو رفتار یاخالق حظاتمال یکسری دیتبعا خود شما با

 . دینشو

 کنندیاز مسائل دور م یلیهمکاران ما مثال خودشان را از خ یاست و بعض ادیز نیخودساخته است که ا یها تیهم محدود گریبحث د کی

شلوار  دنیمثال مبادا پوش ایخالف شان باشد  رامنستاگیا جیمثال نکند زدن پ ایکار ما خالف شان باشد  نیدارند که مبادا ا یترس کیو 

انسان است  کی یقاض رودیم یاز قاض نیحال که انتظار رفتار وز نیصحت ندارد چون در ع یلیبنظر من خ نهایکه ا شدکتان خالف شان با

با حفاظت هماهنگ  دیاکه شما ب یسفر خارج یدر حد خودش انجام شود حت تواندیو رفت و آمد و معاشرت دارد که م حیکه حق تفر

 . ستین نیچن نیو به شما تذکر دهند ا دینباشد و شما مدام کنترل شو یا جازها نیبه آن معنا که اصال چن یلیخ یول  دیبکن

 

 



 یکه مثال قاض کنندیم انیرا ب نیالمومن ریجمالت ام شهیترس از قضاوت دارند و مثال هم  یگاه نینیاز دوستان و خصوصا متد ی( برخ9

 ست؟یدوستان چ نیتان به ا هیبهشتا و جهنم است، شما توص نیب کیمرز بار در

بروم و  خواهمیمن م دیبگو باکانهیب یترس نباشد و کس نیاست و اگر ا شیو قابل ستا یترس کامال به جاست و ترس اخالق نیا  دینیبب

حساس  دیمنصب واقعا حساس است و شا نیچون ا ستیقضاوت ن یبرا یآدم خوب نیا کندیقضاوت درد م یبشوم و من اصال سرم برا یقاض

 نیکار و من صحه بر ا نیا یترند برا ستهیو دغدغه را دارند اتفاقا شا یواهمه و نگران نیکه ا یکسان نیچن یمنصب است و از طرف میتر

 .گذارمیم

  روندیکار نم نیاست که اصال به سمت ا یترس به حد ی: گاهسوال

که انگار  یهست به گونه ا یتیدر روا یاز فتوا دادن و قضاوت کردن)حت دیزیکه گفته شده است بپره میدار اتیکه از روا زانیهمان م به

 ( دیزیبپره نگونهیا دیکنیدرند فرار م ریش کی

نامه  تیوص مثال در رندیمنصب را بر عهده بگ نیمسئله اقدام بکنند و ا نینسبت به ا دیاصال با یحال گفته شده است که کسان نیاما در ع 

 یازهایاز ن یکیچون  رندیرا برعهده بگ نیکه ا یعده ا کنندیهم م بیباز ترغ دهندیو هشدار م ریکه تحذ نیرغم ا یعل ینیامام خم ی

ها و ملزومات قضاوت را در خود را  ییبرسد ومنجر بشود که شما توانا یجابیبه بعد ا دیبا یترس و دلواپس نیاست و ا یماسال یجامعه 

 . دیبحث شو نیو آرام آرام وارد ا دیکن جادیا

 میحس نکن یلیخ دیعمل ما شا یما نسبت به قضاوت دارند در عرصه  نینیکه متد یو انتزاع یآن نگرش آرمان دیآن که شا گریمطلب د 

تا  یقاض شودیباعث ن که میدار یاعتراض به آراء و اصالح اشتباه قاض یبرا یخاص فاتیتشر یکسریو  میدار یاز ضوابط قانون یکسریچون 

 شود.  یحکم همانجا قطع کیکه  ستین یاز اشتباه کردن مصون باشد و مثل زمان امام عل یادیحد ز

 .کندیم یاریخدا  دیخالصانه داشته باش تیبرسد و شما اگر ن طیشرا لیبه تحص دیبا یاست که آن دلواپس نیمطلب ا نیآخرم در ا سخن

 

 

 

 کنند؟ یرا ط ریمس نیا توانندی( خانم چگونه م10

 یکه شمرده شده است در مورد قاض ییها ییها و توانا یژگیو نندیبب  دیشدند و با یوارد دستگاه قضائ ریاخ یاز خانم ها در سال ها یلیخ

ا و الزاما لزوم میبخواه نکهیا یندارند ول ایقضاوت کردن را د ارند  ی هیروح نکهیو ا ریخ ایکه هست در آنها وجود دارد  یدر کتب متعدد

ندارد و  یقابل دفتع عقالن انیو بن هیپا یلیما خ یهست که در جامعه  ییبحث ها ی هیمانند بق میدر قضاوت بدان لیدخ را تیجنس

 باشد حیصح یلیخ تواندینم

خودم هم با  استفاده بشود و من یو راغب است که از خانم ها در دستگاه قضائ لیما یلیهم خ هیکه خود قوه قضائ نکهیا یبعد مطلب

چون تبعا خانم در جامعه  گرددیبه هنر خودشان بر م نیمتبحر نداشتند و ا انیکمتر از آقا میتعامل دار یهمکاران خانم در دادسرا و دادورز

و جمع کند  نهایا نیکه بتواند ب یو کس کندیم نیرا سنگ تشیمسئول یلیکه خ نهیهم د ارد ا یو مادر یمانند همسر یگرید فیما وظا ی

 دارد,  ییباال تیریبه همه برسد قطعا هنر مد

 

 گرفت؟ یکرد و ارشد هم پ تیریهمزمان مد توانیم شودیو مصاحبه ها انجام م نشیبعد گز ی( در آزمونها11

 .ستیسخت ن میگویسخت است و نم یمقدار نیا



 دو  نیا نیسخت بود جمع کردن ب یلیمن خ یهم بود و برا یدکتر یکه شروع شد دوران کالسها میمن خودم دوران کارآموز 

 چند از پس آن برآمدم هر

کرد اقدام به  دایخاتمه پ یدوران کار اموز ایشدند و  یقضائ ستمیوارد س نکهیدله باشند بهتر است وبعد از ا کیاست که اگر  نیا هیتوص

 یرا دارم که هم برا ییتوانا نیمن ا دیگوب یممکن است شخص یداشته باشند اما از طرف یشتریفراغ بال ب دیکنند شا یلیتکم التیتحص

 ازین یلیتکم التیتحص یسنخ ها با هم متفاوت است چون برا یخب مقدار یول یلیتکم التیرا آماده کنم و هم تحص ودآزمون قضاوت خ

 است. ازیشما ن نییو تب لیقدرت تحل شتریو تبعا در آزمون ب میدار ازین یو روش مطالعه ا یتست زن یبه نوع

 

  

 است؟ یحقوق دیآزمونها از مطالب جد نی( ا12

 باشد یواهمه ا دیکه درسش را خوب خوانده باشد ومسلط به درس باشد نبا یاما کس شودیو مطالب روز پرسش م نیقوان یمقدار قطعا

 راغب. یدانشجو کیندارند بلکه در حد  ییکارکرده انتظار پاسخگو یقاض کیاز شما در حد  وقطعا

 

 د؟یدش ی(چرا قاض13

 یتصور درست میتوانینم میکن دایو تجربه پ مینکن دایو تا در دادگاه حضور پ ستین یاوقات تصورات ما از قضاوت واقع یکه گاه نیا مقدمتا

از عوامل عالقه  یکیداشتند  سیکه در دانشگاه تدر یاز اشخاص و قضات محترم یخود من  برخورد برخ یکه برا نیا ایثان میداشته باش

 شد یمند

 باشد. التمیتحص یام در راستا یاجتماع تیکه دوست داشتم فعال نیا ثالثا

 

شد و  شتریرفتم عالقه ام به قضاوت ب شیپ یجهت هر چه در دوران کارآموز نیو استعداد الزم را دارم به ا اتیروح کردمیحس م نکهیا و

 هستم تیاکنون هم خداروشکر درکمال رضا

 

 اهمیت ارتباط با مجامع بین الملل و اهمیت زبان آموزی برای دانشجویان حقوق -8

 میهمان: دکتر حسن فدایی

از اهمیت زبان  (، وکیل و مدرس دانشگاهHCLAکتر حسن فدایی )دکتری حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق علیه السالم، نماینده د

 آموزی و ارتباط با مجامع بین المللی برای ما می گویند :

  بنده جالب بود؛ من باب این موضوع است که شما دارنده مدرک دکتری حقوق خصوصی هستید و از سوالی که برای

تسلط کامل به زبان انگلیسی و عربی دارید؛ رمز  سوی دیگره در ایران و از هطرفی نماینده مرکز داوری حقوقی ال

 ؟ موفقیت شما در این زمینه چیست و چگونه این مباحث را با هم جمع بندی نمودید

o استفاده نکردیم. اولین  زندگی مان از اوقات واقعیت امر چنان است که ما هنوز در خسرانیم و آنچنان که باید و شاید

است که قدر این دوران دانشجویان علی الخصوص دانشجویان دانشگاه امام صادق )علیه اسالم( این پیشنهاد بنده به 



]که قرار است؛ کودک به واسطه سپری کردن این دوران متولد  این دوران همانند دوران جنینی است د.طالیی را بدانی

شکل در این جهان کامل شود؛ می تواند به دنیا بیاید و زندگی خود را به خوبی و اگر جنین در دوران جنینی  شود.[

 د.باید کامل شوی )فضای جنینی = فضای دانشجویی( در این فضاو شما  بدهد

o ًماه الی یک  شش، تحقیقات نشان داده است که انسان می توان ظرف مدت ی غیر از زبان مادریدر یادگیری زبان مثال

ساله ای  هفت الی هشتبا بستر  یصحبت کند و یک دانشجوی امام صادقبه زبان دیگری مسلط شود و به خوبی سال 

 را یاد بگیرد. ان فارسیغیر از زب زبان پنجمی تواند به سادگی ؛ در پیش داردکه 

o  آپشن پیشنهاد اول من به دانشجویان این است که قدر این دوران جنینی را بدانید و هرچه می توانید؛ خود را مجهز به

)دامت برکاته(  ، کامپیوتر و...( و همانطور که مقام معظم رهبریخارجه زبانمن جمله مختلف کنید. ) و ویژگی های

وَأَعِدُّوا لَُهمْ » می توانید است که این سالح ها ه واسطهو شما ب« یک دست هم سالح علم یک دست قرآن و:» فرمودند

 .«مَا اسْتَطَعْتُمْ مِْن قُوَّةٍ

o است. خارجه به زبان شدن امام صادقی مجهز یبنابراین اولین وظیفه دانشجو 

o  یافرادچنین حتی یادگیری چند زبان، فواید پزشکی نیز دارد و تحقیقات نشان داده است که نکته ای را عرض کنم؛ 

برای مثال خیلی . باال می رودشان نیز از طرفی اعتماد به نفس و مبتال می شوند و بیماری های عصبی آلزایمر کمتر به

 ادگی چنین افرادی را جذب می کنند.و به س از شرکت ها به دنبال افرادی هستند که به چندین زبان مسلط باشند

o دقیقه وقت بگذارند؛ می توانند به هر زبانی که می هر شب، سی به دانشجویان قول می دهم که از همین االن اگر  بنده

این مسئله به شدت در  نکته اینجاست که خواهد عربی باشد یا انگلیسی یا فرانسه یا... و حال می؛ دنخواهند مسلط شو

و چه در خارج  ربا سایر افراد در جهان تاثیرگذار است و به شما امتیازات بسیاری را چه در داخل کشوارتباط شما 

 اعطاء می کند.کشور 

o  زمانی که یک دانشجو می گوید کاری سخت است؛ من اصال بر نمی تابم چون بر این عقیده ام که انسان قدرت الهی

صال وجود ندارد. اگر ما به قدرت ذهن پی ببریم و برنامه ریزی خدایی کند لذا غیرممکن ا دارد و می تواند کارِ

من « !من نمی توانم:» منسجمی داشته باشیم؛ می توانیم کار های بسیاری انجام دهیم و لذا وقتی دانشجو می گوید

 «!تو نمی خواهی:» می گویم

o «؛ کامال بررسی نماییدرا  ائمه )علیهم السالم( آیات قرآن و روایات شما اگر؛ «...وَالَّذِینَ جَاهَُدوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُُبلَنَا

اگر »:نفرتی نسبت به انسان کسول وجود دارد؛ کما اینکه امام صادق )ع( می فرماید  هموارهمتوجه می شوید که 

 .دنیاچراکه کسالت هم به دین ضرر میزند و هم به « !زدم تا همه عالم شوندتوانستم، شالق بر سر مردم میمی

o أَنَّ سَعْیَهُ  وَی أَنْ لَیْسَ لِلِْإنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَ وَ»؛ را در نظر داشته باشد اگر دانشجو پشتکار داشته باشد و افق دید وسیعی

 .د گرفتخواه )پس از دانشگاه( نتیجه این زحمت دانشگاه را در سال های آتی «...سَوْفَ یُرَى

 صاصی مختفی مواجه هستند؛ علی الخصوص دانشجویان دانشگاه امام صادق دانشجویان با درس های عمومی و اخت

را می گذرانند و با دروسی مثل قواعد عربی مواجه هستند که  ی)علیه السالم( که به مراتب واحد های عمومی بیشتر

لف ها به شدت وقت گیر است؛ از طرفی در دامنه دروس تخصصی نیز با چندین نوع دروس مخت پرداختن به آن

)حقوق مدنی، حقوق جزاء و...( مواجه هستند؛ واقعا چگونه می شود در میان این همه دروس متفاوت به چنین 

 اهدافی دست پیدا کرد ؟

o « اگر نباشد؛ بهانه پیدا می کند.اال اگر کسی به دنبال چیزی باشد؛ راهش را پیدا می کند و» 

o این همه درس ...!همه واحد این:»د ید و بگوییولی اگر بنشینر را باز می کنند ر بزند باالخره دَکه دَ دانشجویی!... »

 ، جز خودتان را نباید سرزنش کنید.فردای روز

o  و  به آن مسلط شودرا می تواند یاد بگیرد و  خارجه زبان 15حداقل در طول عمر خود طبق آمار و گفته ها، هر انسانی

 فقط اراده و پشتکار است. چنین افرادی، رمز موفقیت



o رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود» و به این مَثل قدیمی دقت کنید که باید استمرار داشته باشید». 

o  نشویمدیگر  دسته دودسته بشویم و مشمول  یکدر زندگی کاری کنید که مشمول همیشه : 

به فیزیک ها حضورشان مبتنی انسان  ة)عمد .وقتی که نیستند هم نیستند د وهستن ؛که وقتی هستند آنان (1

 بنابراین اینان تنها هویت جسمی دارند.( ؛است

که خدا نکند؛  )مردگانی متحرک در جهان .وقتی که نیستند هم نیستند و نیستند ؛آنانی که وقتی هستند (2

 جزء آنان شویم.(

)آدمهای معتبر و با شخصیت. کسانیکه در  .وقتی که نیستند هم هستند و هستند ؛که وقتی هستند آنان (3

و این همان دسته ای است که ما باید  بودنشان سرشار از حضورند و در نبودنشان هم تاثیرشان را می گذارند

 تالش کنیم تا جزء آنان شویم.(

o  در آن اتاق  از تاثیرات شماو  حضور نداریاتاقی  رند بودن یعنی شما دربِ:» که می گفتبه قول موسس شرکت آمازون

 باشیم. ة سومجزء دست که ما و ما انشاءاهلل« سخن می گویند.

o  (...و کنایه ها نترسید. )ال یخشون ها از طعنه ودر این مسیر از حسودان نکته بعدی این است که 

  اشیا مثل من بسوز و بساز و صبور ب / از لهیب مکر حسودان به دور باشیا 

 همچون قطار در تب و تاب عبور باش/  مسیرها در این ی اعتنا به سنگ زدنب 

o سنگ  به آن ها کسی ند؛زمانی که ثابت بود ،قطار های قدیم:»ه بودند فرمود در یکی از کتاب هایشان شهید مطهری

]به حرکت[ زمانی که شروع  یدن باشئمطم پس «ند...سنگ می خورد ؛نمی زد و زمانی که شروع به حرکت می کرد

اگر اراده  مطمئن باشید باید بی اعتنا از آنها عبور کنیم وو ها و طعنه ها نیست  گن این سنبدو یمسیر چنینکنید؛ 

 .درسی می د؛؛ قطعا به آنچه که می خواهیدکنی

o «نتیجه هم نمی گیریم. به ازای آن ؛ ما تنبلیم و ما کاهلیم که«...!گر گدا کاهل بود تقضیر صاحب خانه نیست 

o ؛ داعتماد نکنی انو به خودت دو اگر عزت نفس نداشته باشی دمی رسی د؛خواهی نچه میبه آ د؛اگربه خود اعتماد کردی

 رسید. دشکوفایی نخواهی به خودمسلما 

  چگونه به یادگیری زبان انگلیسی بپردازیم تا بتوانیم به راحتی آن را درک کرده و صحبت کنیم و از طرفی زبان

 انگلیسی تخصصی را چگونه فرا بگیریم ؟

o پله به پله شروع کنید. )با در این مسیر نیز باید کار است و  ةعمومی است که این پای انگلیسی بحث زبان ،بحث اول

 کتاب های ساده، شبکه های اجتماعی و...(

o  برنامه  د.شما حتی ممکن است به کالس هم نیاز نداشته باشی ،الحمدهلل ،به واسطه شبکه های اجتماعیچه بسا امروزه

 دقیقه بررسی همین شبکه های آموزش زبان است.، سی نماز صبح از روز بعد خودِ بنده نیز هر

o ،کتاب های متعددی وجود دارد و واژه های تخصصی نیز خود  برای زبان تخصصی پس از فراگیری مباحث زبان عمومی

تخصصی خود  کسی که زبان عمومی را مسلط باشد؛ به سادگی می تواند زبان از دایره لغات محدودی برخوردار است و

و الباقی همان هایی است که در  تخصصی وجود دارد ةواژ 200تا  100جمعا حقوق  ةرشت مثال در خودِ را ارتقاء دهد؛

 زبان عمومی نیز مورد استفاده می باشد.

o یک لغت تخصصی فرا بگیرید ظرف شش ماه به سادگی می توانید؛ زبان تخصصی خود را قوی نمایید. فقط روزی اگر 

o  ولی به عظمتش نگاه نکنید و باید تکه تکه  «...فیل را هم می توانید بخورید»: المثل معروفی است که می گویندضرب

زبان نگاه نکنید بلکه آن را یادگیری به عظمت کنید و همین در مبحث فراگیری زبان کامال صدق می کند؛  شو کوچک

در هر چیز دیگری که اراده کنید نیز صدق می کند و با برنامه  این نه تنها در زبان بلکه .آرام آرام و تکه تکه بخوانید

 ریزی منظم می توانید به آن برسید.



o کسی که هدف ندارد؛ چراکه،  ![ شدید و هدفی نداشتید؛ بهتر است برگردید و بروید بخوابید بیدارر صبح از خواب ]اگ

 نظم و برنامه ریزی هم ندارد.

 نگلیسی عمومی خود ضعف دارند ولی با این حال به سراغ زبان انگلیسی از دانشجویان هنوز در زبان ا بعضی

مطالعه می کنند؛ با توجه به فرمایشات شما، آیا این روش،  این زمینهتخصصی می روند و کتاب های مختلفی را در 

 روش درستی است یا خیر ؟

o نابراین ؛ ببه روانی انگلیسی صحبت کندخواهد  اگر کسی میباید به دنبال آن باشید که  نکته اصلی اینجاست که شما

؛ درک مفاهیم انگلیسی اش باال روداگر کسی می خواهد  یا وتا در نهایت به خوبی صحبت کند صحبت کند  باید آنقدر

در حال چه خوب است کسی که  که به سادگی متوجه مفاهیم شود و ]در رابطه با یادگیری زبان[گوش کند آنقدر باید 

 در کنار آن انگلیسی عمومی خود را هم تقویت کند.؛ صصی استفراگیری زبان تخ

o  و این فرا گیری اصال سخت نیست و  آشنا می شود نیز یبا دنیای جدیدترتبعا می گیرد؛  فراکسی که زبان جدیدی را

 با برنامه ریزی و انسجام درونی و بیرونی به همه چیز رسید. شود راحت می

  الزمه عضویت در و برای یک دانشجوی ساده حقوق، چه راه های ارتباطی با مجامع و مراکز بین المللی وجود دارد

 این مراکز چیست ؟

o مجموعه  برای مثال در مجموعه ای که بنده فعالیت می کنم؛HCLA (؛ اخیرا رئیس این همرکز داوری حقوقی ال)ه

می توانید از یعنی شما  .نیاز داریمبه زبان خارجه مسلط هستند؛ که ما به دانشجویان حقوقی ای که  دمرکز گفتن

بهترین و بزرگ ترین اساتید دنیا استفاده کنید و با افراد حقوقی زیادی در جهان تبادل نظر کنید؛ که همه اینها فقط با 

 د ؟!از آنها استفاده کن تواندور می چطبه زبان مسلط نباشد؛ و کسی که  یک آپشن به دست می آید

o از ایده های نویسندگان  در استدالل های حقوقی خودمان مسلط باشیم؛ می توانیم حتیزبان های مختلفی  به ما اگر[

برای مثال کسی که به زبان عربی مسلط باشد؛ به سادگی می تواند مفاهیم فقهی را از استفاده کنیم. ) حقوقی آن زبان[

 تبر فقهی جمع آوری کند و در استدالل های خود در حقوق مدنی، استفاده نماید.(کتاب های مع

o  شما اگر میخواهید در رشته خودتتان صاحب نظر بشوید و نظرات را تحلیل کنید؛ الزمه آن این است که با یک زبان

 آنها را تحلیل کنید.مباحث حقوقی دیگر آشنا شوید و 

o  بپردازیم : الملل فایده ارتباط با مجامع بینحال به 

  برای مثال، دوره هایی ما با دوستانمان از ایران به جلسات و نشست های بین المللی در وین، ژنو و... می

رفتیم. در یکی از این جلسات، رئیس دادگاه تجاری آنجا در ابتدای سخنرانی ای که داشتند به زبان فرانسه از 

به زبان انگلیسی مسلط هستم و شما مایل هستید تا به کدام  ما پرسیدند که بنده هم به زبان فرانسه و هم

 زبان برای شما سخن بگویم ؟

  به زبان انگلیسی لطفا.:»از اساتید حقوقی ما که حدود ده نفر در آنجا بودیم؛ همگی گفتیم» 

 ام اساتید ازهفت یا هشت نفر تقریبا  در اواسط سخنرانی به انگلیسی صحبت کردن و ندایشون شروع کرد 

 یک نفر بیاید و برای ما به فارسی ترجمه کند!گفتند که 

 اساتیدی با این درجه، نیازمند مترجم به فارسی هستند و خب، مسلما زمانی که که ند و ایشون تعجب کرد

مطلبی ترجمه بشود؛ یا خیلی خوب منتقل نمی شود و یا از دیدگاه خودِ مترجم بازگو می شود که مسلما 

 قضایا به خوبی منتقل نشود.باعث می شود تا 

  به زبان انگلیسی باعث شد تا در دادگاه الحه دفاعیات  برخی از دوستان ما تسلطهمین از طرفی دیگر

به جای ]هم از جانب خودشان و هم از جانب کشور ایران[ محکمی را ارائه کنند و اثرات بسیار خوبی را 

 بگذارند.



 ه مرکز شاید برای دوستان سوال پیش آمده باشد ک«HCLA »لطفا راجع به آن برایمان  اگر امکان دارد؛ چیست؟

 توضیح دهید.

o آن حتی اصال و نام اصلی  یک شهر استنام ه هال این است که ؛ی که شاید برخی از شنوندگان ما نداننداولین توضیح

 .می گویند« هِگ»الهه نیست؛ بلکه به آن 

o  مرکز«HCLA» نقتطتحریم هاست و در  در رابطه با تخصص این مرکزکه هر چند ؛ به دعاوی این دادگاه می پردازد 

 .به عنوان نماینده این مرکز هستمدارد و در ایران و به تعبیری در خاورمیانه بنده  شعبه ها و نمایندگانی رامختلف دنیا 

o د از مجموعه نمی توان نیاز به داور داشته باشند؛سساتی ؤدر دنیا اگر مHCLA الوه بر آن، کارشناسان . عاستفاده کنند

می توانند امور یک قرارداد را از صفر و  هستندگری از بدو تا نهایت یک قرارداد  میانجیمشاوره و  این مجموعه قادر به

 تا صد مدیریت نمایند.

  وجود دارد که با چنین مراکزی ارتباط بگیریم؟ برایبرای ما به عنوان دانشجوی حقوق، آیا راه هایی در ایران ما 

مثال مرکز یونسکو و بعضا انجمن های بین المللی حقوق بشر در ایران دوره هایی را برگزار می کنند؛ آیا شرکت در 

 و به ایجاد رابطه با این مراکز کمکی می کند؟این دوره ها برای ما مفید است 

o از  ا؛ مطمئنا خودش راستدانشجویی که از االن به دنبال ارتباط گیری با مجامع بین المللی که قطعا مفید است؛ چرا

کورس  یقو این ارتباطات چه از طریق ایمیل، چه از طر آماده می کند مجامع بین المللیدر  فعالیت دورن و برون برای

 .هستندهای بین المللی و... بسیار مفید و سودمند 

o آنها نیز می توانند از و  می تواند ظرفیت های خودش را نشان دهد در این جلسات فعالیت کند؛ یی کهباالخره دانشجو

 وی در حیطه توانایی اش استفاده نمایند.

  آیا کسی که می خواهد در عرصه بین المللی حقوق فعالیت کند؛ آیا حتما باید فارغ التحصیل گرایش حقوق بین

 الملل باشد؟

o هستم و در این خصوص منعی نداردحقوق خصوصی فارغ التحصیل رشته خودم  بندهنیازی نیست؛  ، لزومانه. 

 کاربردی و علی الخصوص انگیزشی را در اختیار ما قرار دادید؛ اگر  ،باتشکر از شما که چنین مطالب با ارزش

 فرمایشات پایانی هست؛ بفرمایید.

o توانا بود هرکه دانا بود...»: ر کنیمکه به این شعر قدیمی دوباره فک است جمع بندی نهایی بنده این» 

o  را بشناسی سالیقتنیاز ها و » در پی آن ؛«بشناسی ااول خودت ر»در خصوص رشته خودت،  بدین معناستکهدانایی» 

 «و بواسطه آن متمایز و متفاوت از دیگران باشی. به دانایی دست یابیدر حرفه خودت » در نهایت و

o  کما اینکه گفته  ؛خودت تبدیل کنی «دارایی»ی هم قدرتمند نیست و باید آن را به یتنهادانایی به مطلع باشید که البته

 ؛ علم سلطه و قدرت می آورد.«...سلطان لمُالعِ»اند: 

o راگیا و سلطه شما بیشتر می شود  فرا بگیرید؛ فایده ای ندارد جز اینکه خارجه یک زبان حقوق،االن شما اگر در کنار 

 را بیشتر می نماید.سلطه شما مجددا فرا بگیری؛  هم را و کامپیوتر تکنولوژی ،در کنار آن

o قرار گیرند؛نباید هدف به هیچ عنوان ن او خودش دن باشابرای رسیدن به آن هدف و مقصودت باید البته همه این ابزار ها 

 تان.برای رسیدن به مقصود اصلی خود ده ای باشلوسیباید یادگیری زبان ، برای مثال

o  دانایی برایمان توانایی می آورد و باید به دارایی ما تبدیل شود»پس یادمان باشد؛.» 

 

 

o این دو نکته را نیز از به یاد داشته باشید : 

  



 : نتوانستن = من می توانم (1

 

 : P.P.Pاصل  (2

 

 

 یو حقوق یاز منظر فقه نیمجرم دیتشه ینقد و بررس -9

 میهمان: دکتر محسن برهانی

 !ر؟یتحق ای ریتشه

I'm

Possible

Impossible

Promise

!به خودت وعده بده•

و مشخص کن در چه زمانی به چه •
.هدفی خواهی رسید

Purpose
هدفت را مشخص کن•

و در راستای آن گام بردار•

Perception

دوست داری دیگران از تو چه •
برداشتی داشته باشند ؟

همان چیزی را بساز که دوست •
.داری آنها راجع به تو بگویند



و  گرداندندیها م ابانیرا با ضرب و شتم در خ نیاراذل پخش شد که مجرم یگردان ابانیاز خ یپیکه کل می:شاهد بودیقربان یآقا

(که  یحقوق شهروند عییهتک حرمت ،تض لیموافق و مخالف بودند )به دل هیقض نیها باا یکه اظهار ندامت کنند که بعض خواستندیم

  شدیانجام م دیکار نبا نینمودند که ا الماع هیقوه قضائ استیر تیدرنها

س مجرمان مد شده است و ظاهراً از رشت شروع شده )احتماال قبلش در تهرانپار یگردان ابانیاست داستان خ یدکتر: چندوقت یآقا

 یجمهور ابانیکه نه تنها چرخاندن بود بلکه به تمام معنا چرخاندن بود ،هوب در خ میشاهکار در مرکز تهران روبرو شد نیباا نکهیبوده(تاا

و  میدیاصال ند یمو و وادار کردن شخص به خود فحاش دنیزدن و کش یدر باره پس گردن یزیچ ییو ما ماده آ بود یبیاصال صحنه عج

 یفریاصال حقوق ک دیکار باب شود با نیا میعمل(که اگر بخواه نیا دییمردم و نخبگان بود )از لحاظ تا یواکنش بعض نیتراز بیعج

  میباب کن یدیجد

کار  نیزود مبتال شدند به مغالطه وضع مخاطب که اگر باخودت ا انیکار غلط است ،اقا نیکه هرکس آمد و گفت ا میرا بگو نی)الزم است ا

 ( میخلط کن یوناموس یرا با مباحث احساس یمباحث علم دیخوب بود...  مانبا هم کردندیرا م

 یاز طرف حاج آقا نکهیمشت انسان لوس،تاا کیبود و اسم ما شد  یکه بله کار خوب دیبه مسئوالن رس بیکار عج نیکم دفاع از ا کم

به دوجنبه الزم است  یسکوت شد و بنده قبل از وارد شدن به بحث اصل گریعمل کرد و د شیاب رو آت نینقل ع نیشد که ا ینقل یسیرئ

 اشاره کنم :

ها گفتند  نیکه به ا دیدیشما پسند ای، آ میدهیو جامعه را به سمت ناخواسته سوق م میزنیرا ناخواسته دامن م ینفرت پراکن اتیادب ما

 !م؟ی!مگه ما لفظ اراذل دارنیکه شد توه نیاراذل و اوباش؟!ا

 نیمشت اراذل و اوباش، ا کی دیبگ نکهیفالن حرم را مرتکب شده اند نه ا دیمحکوم،خوب اگر جرم کردند بگ ایمتهم هستند  ایافراد  نیا

،پس لطفا  شودیها مجرم هستند و اگرم مجرم باشند باهاشون برخورد مآن ها بدهستن، خوب آن میاست که ما خوب یساز تیّرینوع غ کی

 استفاده کنند یحقوق اتیاز ادب دقتبا  یدوستان حقوق

 :یو حقوق یاز نظر فقه لیتحل

رفتار  نیا یبرا ایشهردار فالن منطقه را چرخاند و... حال آ زی)ع(نیرفتار کردند و گفتند حکم اسالم است وامام عل یجور هیقض نیباا

 به قانون  میپردازیکرد؟! بعد م جادیا یمستند شیبرا یاز مباحث فقه شودیم

 ...دینیمردم بب یکه آ چرخانندیرا م ی( فالنشَهَّریُکه گفته باشد :) میندار یتیروا چی،ما ه میکنیبه فقه مراجعه م یوقت

 یبه کتب فقه یوجه مستند فقها قرار نگرفته بخاطر ضعف سند آن ،وقت چیچرخاند هم به ه ابانیشخص را در خ یکه امام عل یداستان

در کتاب  یمرتض دیجرم زنا و لواط(مرحوم س یبرا کندیکه وساطت م ی)کسیکه در مورد جرم قواد یکس نیاول مینیبیم میکنیمراجعه م

 درمورد فواد نی(اکنمیرا کرده مشهورش م یگرواسطه نیکه ا یرا در آن شهر وادانتصار است که فرمودند:)ق

(حاال کنندیو مشهورش م شودیم ری:)تعززنندیم حرف را نیدرمورد شاهد دروغگو ا شونیدر خِال ا یطوس خیجلوتر درکلمات ش مییآیم

 کار را کرده( نیکه ا هیبه بق شهی)بلکه گفته م میندار چرخوننمیم

باطل اموال کاغذهاواسناد قیکه از طر یآمده است که کالهبردار یدَریاز مرحوم کِ عهیالشودر اثباه حمزهابنرهیقرن ششم در کتاب وس از

 بالعقوبه( شهری)کشندیمردم را باال م

 و کالهبردار رهی،شاهد دروغگو که مجازاتش قطعا تعز یتاحاال درباره سه تا جرم شد:قواد پس

گفته شده،و من مستند را قبول ندارم در مورد  یعنی)قبل( دیگویدر مورد قواد م میرسیم حیشراصاحب هی یاست که وقت نیجالب ا نکته

 (لی)ق دیگویاول م دیقاذف شه



 .ستین یقو یلیمستندش خ یعنیبه کار برده شد  یدرمورد لیق یدرمورد لیکه اگر ق دانندیم دوستان∆

 انیقول درم نی( ،ایچ ایحتاله  دونمیطرف ،شاهد زور و) نم کیقاذف و قواعد از  یعنیچند مورد  نیا نیب کندیم دایداستان ادامه پ نیا

معاصر که  یدوتن از فقهااشت،جالبه عبارته ریچه برسد به شاهد زور که تعز میندار یتیچهارتا، چون اصال ما روا نیکه درمورد ا ماندیفقها م

،امام هم درمورد قاذف هم درمورد قواد  لهیرالوسیدر تحر ینیعبارت مرحوم امام خم یکیدوره معاصراند عرض کنم  یفقه یاز استوان ها

من قبول ندارم و  یعنی، ییرا کی،بنابر  یقول کیبنابر  یعنی( یٍرا ی)عل ندیگویرا هم م شیکیقولٍ( ی)عل ندیگویرا م شیکی دیفرمایم

 مرحوم امام اخذ شده. یاز فتوا شتریمجازات هم ب قانونو  دهمینم ییفتوا

 یکه)با نُسِبَ ذلک ال ندیفرمای(بعد مشهریراسه و  لحقی لی:)قندیفرمایو در مورد قواد هم م زنندینم یاصال درمورد قاذف حرف ییخو مرحوم

 ندارد. یمستند یعنیهور لکن المستند له( المش

 (شَهَّریُکه از لسان معصوم گفته باشد) میندار یتیروا چهیماه

 یرا فرمودند ،بعض نیا خیحرف را نزده و مرحوم ش نیا یمرتض دیکه مرحوم س یفقه یها زمیمکان یطبق بعض ونهیاز اقا یبعض یبله فتوا و

 نیاز ا ییامام ابا ،مرحومییمثل مرحوم خو یکس یاست ول دهیموجود بوده و به دست ما نرس یتیروا دیکه: )لعل(شا کنندیها برداشت م

 ندارند. هیقض

که  ادیز یلیبه فقه بدانند فقه در چهار مورد بااختالف خ دهندیداستان را انتساب م نیکه ا یونیآقا نکهیا یرا گفتم برا یمقدمه طوالن نیا

 اند.اندک اریبس نشیاصال قائل ریآن هم درمورد دوتا حد ،که تعز

نبود  عقوبیزاده بود، غمبریهم گفت که طرف امامزاده نبود پ ییبنده خدا کیها خوردند، را سر منار گرگ عقوبیگفته بود امامزاده  طرف

 مصر هم شد  زیزنده بود و رفت و عز وسفیاصال اصل داستان دروغ بود چون  عدیبود،سرمنارنبود ته چاه بود، وسفی

موارد ،اقا  ریدر سا رمیگیمالک م نیازا نیهم یبرا میکنیمنتسب به اسالم است ،آثارشم که فالن است که بحث م هیقض نیا ندیگویم انیقاآ

  میریمالک بگ میتوانیمانم ستین یزیچ نیاصال چن

  داشتیقدرت داشت خودش را نگه م یلیاگر خ نیخوب است گفتن آقا ا یقل یبرا یلیژله خ گفتنیم

قبول  ندیگوی،فقعا م فهیمستندش ضع یعنی...(لیقولٍ،ق ی)عل ندیگویبزرگ م یکه خودش رو هواست ،فقها میحکم دار کیماهم  حاال

 !!!!رهیگیاسالم قرار م ییجنا یاسیمستند س نینه ا مییگویبعد حاال م میندار

به اسالم  ی،اخه چه ربط میرا تبرعه کن یاله یایاول دیبا هیقض نیو امام صادق  و اسالم ندارد ،اخه واال اول در ا یبه امام عل یربط چیه پس

 دارد؟!

قاذفه ،نسبت گناه داده  نیمردم بشناسند ا نکهیا یشهادته(برا جتنبیل شهریکه ) نهیا لشی(دلشهری) دیگویکه م یاست که موارد نیا جالب

 دشیبشناس گناه،مزدمیبه زن و مرد ب

 اخه؟! میازکجا آورد نارویغلط ها نکنه ،ا نیاز ا گهیکه د دیکنمشهورش  نکهینه ا دیریرا نپذ شهادتش

  میدیمجرم؟!مانفهم ایاصال متهم بودن  هانیبندگان خدا اون جرم هارو انجام ندادن،ا نیا حاالهم

 اصال متهم نبودند اشونیبعض ظاهراً

 کیپدر  رهیهم م ر،سارقیمن بگ یکفن حالل برا کیانصافا  گهیکرد بعد مادر دم مرگ به پسرش م یعمر دزد کی یسارق کی ندیگویم

هم  یبعد روحان خوامیکفن م یگفت عمامتو بده برا یکفن خوبه،و رفت جلو و به روحان یعماش برا گهیو م نهیبیرو م یروحان کی ییجا



با  دیبا ریاضطراره و بفرما بعد سارق هم گفت خ طیشرا گیبنده خدام گف د یچوب را برداشت و روحان نمیا شهینم لیدال نیگفت با ا

 که مادرم مرحومم بشنوه بعد ببرم یهست یکه راض یبلند بگ یصدا

 بود... یبی،واقعا که کار عج خوامیمن معذرت م گهیطرف م زنندشیطرف را گذاشتند در وانت و م حاال

 م؟یکار را کن نیا میتوانیم ریاز باب تعز_

قالب هست اما شرمنده اخالق  نیدرا ریامکان تعز ان؟بلهیکنه  ریتعز تونهیحاکم(حاکم م راهیبکار  ریکه )تعز میریپذاگر نظر مشهور را ب بله

مشخص  ریتعز دیکه در آن مواد با دیندار یدر قانون مجازات مکه مواد ریتعز یکنند چون شما برا ریتعز خواهندیکه م میدوستان یورزش

 بشه

 امده؟! ابانیدر کدام ماده چرخاندن مردم در خ دیی!خو بفرماهیچ یقانون برا خوب

نقل تا چه حد درست  نیا دونمیباشد که نم ییبه حکم مقام قضا دیبا هیقض نیقوه شده نوشته اند ا استیکه از ر ی!در نقلچیکه ه متهم

 ییقانونگذاراست؟! من مثال را ییمقام قضا اد،مگریبازهم باقانون جور درنم شیفرما نی،حتما ا شونیحرف به ا نیاست اما بر فرض انتساب ا

 !تونم؟یمگه م دیبتراش الشویبیس گمیم ادتیز الشیبیطرف س نمیبیمبعد  دهمیم

 بودن جرم و مجازات کجا رفته؟! یقانون اصل

نگفته و  یزیکالغ پر برود اما قانونگذار فعال چ ابونیتو خ اید،یراتراش شیهالیبیس دیفالن کار را کرد با یاگر کس دیقانونگذار بگو نکهیا مگر

 .میندار یما مستند و قانون

 یلیمجازات تکم دییخوایو سوم م ستی،آخه به استناد کدوم قسمت ماده ب میکنیرو م نکاریا یلیمجازات تکم یاز رو ندیبگو دیها شا یبعض

 !ن؟یبد

 انتشار آدم... ای!ییانتشار حکمه خدا نینوع انتشار حکم است ...ا کی نیا ندیگویم

 و... یمل ایباشد  یدر روزنامه محل نکهیرا گفته ا انینحوه ب 63در ماده قانونگذار

 تیموقع نیدر ا دیبگو تواندیهم نم یقاض یحت دیرا بچرخان یفالن دیبگو تواندیبازپرس هم نم ی،حت شودیهم نم ییبه حکم قضا پس

 ژامهیمهچتهو را باپ دیشده و با ادیکه جرائم ز کنمی!(احساس ممیهست یحساس کنون تیموقع نیدر ا شهی)که البته همیحساس کنون

 !ست؟ی،اخر مستند تو چ خونمبرعکس سوار االغ کنم و بچر

،اصال مگه ما  میدار یمجازات نیکه چن یما اثبات کن یبرا دیشما اول با هیمجازات علن ی،آقا اجرا کنندیآ.د.ک استناد م 994به ماده  یبعض

 !م؟یدار یمجازات نیچن

 برگزار کرد  یعلن شهیرو م اقصاصیشالق  مثال

 ه،یدوتا،پسر،معاو ن،یکه حسن حس گهیهم درجوابش م ییبودند ،بنده خدا هیمعاو هیسه تاشون دخترا نی: خسن و خس گفتیم طرف

 بعدم اصال کل داستانت اشتباست یگیکه تو م یدرسته ن اون

به  ریاست تشه نیما ا یاشتباهه ، دعوا ییباشد چه بدون حکم قضا ییافتاده چه متهم باشه چه محکوم چه به حکم قضا یاتفاق کی حاال

 شیرجنتلمنیصورت جنتلمنانه اش هم مستند نداره چه برسد به صورت غ

 رفت مونیی،قضای،حکومتینظام حقوق یکار آبرو نیا با

 استخفاف است. نیع نیاست ا یمشروع و حقوق شهروند یفقه است نه قانون بلکه خالف قانون احترام به آزاد نه



 کار کل دستورالعمل را انکار نقض کرده. نیو ا یداد راجع به حفظ کرامت و ارزش انسان یدستورالعمل کی89در سال  هییقوه قضا استیر

 .کردیکارا م نیداشت که از یشهردار کی ورکیویمثال ن دهندیرا انجام م نکاریهم ا کایآمر یهاالتیا یدر بعض البته

دقت  نهیآمد به صورت جنتلمنانه بود ،مشکل ما ا رونیچرخاندن و عکساش هم که ب ابانیدر خ شیشخص رو هشت سال پ نیا گفتن

هم  یلیکن ما خ یقانون مونده!شما برخورد قانون یبرا یچه حرمت گهیکردند د یقانون اگر تخط انیاز قانون بخصوص مجر یتخط میکنینم

چون در لباس قانون  شترهیمتهم را کتک زد اتفاقا گناهش ازون ب یاگر کس ستین حیصح یقانون شکم است نیا رمونیما گ میکنیتشکر م

 کار را کرده نیا

 یمحاکمه و کس یبرا رفتیکه داشت م یریمساعدام(اگر در  ایمحکوم شد )به شالق  یاگر کس دیفرمایم هیرحمت اهلل عل ینیخمامام

 شالقش را بخورد بعد اون طرف برود اعدام شود ادیکرد اول ب نیک توه ینگه داره و بگه کس دیکرد حاکم شهر با نیبهش توه

و  فهینبود چون مستند ضع ریاز تشه یبود درفقه ،قانون نه درمورد قواد نه درمورد قاذف نه شاهد به زور اسم فیمستندات هم حکم ضع آن

 کرد واقعا یتامل جد دیبا ستین ریها تشه نیقانونگذارم نگفته ،بعدم ا

 گهیکه د تختیپا گه،درید دیکن ینطوریکه آقا شماهم ده نفر ا آورندیبه ما فشار م گفتیدر شهرستان م ییاز دوستان قضا یکی

 چرخوندن.

 کنند... یتامل کیدرباره خودشون واقعا  دیکار با نیکه دفاع کردند از یکسان ،ماندیآبرو برامون نم شدیاگر خاموش نم هیقض نیا

 نشود  یگذار لیر ینطوریبعد دوباره آن را اجرا کرد و هم دیکار راد نیدر ا یقبل اتیتجرب دیبا

 یفرخنده پ یا ییایازکجا م یکه اشتر را ه دیپرس یکی آن

 تو یاز زانو داستیتو گفت خود پ یاز حمام گرم کو گفت

 !شوند؟یاز فردا نماز شب خوان م یعنیافراد  نی،االن ا نیکنیتر مشاخ هستند را شاخ مهیرا که ن یطرف شما کسان کی از

کارش  یونصف یکیاالن با  دیکشیسه تا عربده م دیبا ملت!!! قبال با کننیآنوقت چکار م شوندی،شاخ ترم شوندیتر م حیجر رونیب ندیایب اگر

 !!!هیبرا بق شهی،بعد درس عبرت م فتدیراه م

کرد که  یدرست و حساب یبررس دیکار با نیندارد ا یآثار ریکار کم شده؟!خ نیآمار ا ریکه بعد تشه یاز مشکالت ما آماره!شما آمار دار یکی

 . ستیاصال مجازات ن نیکه ا یدرصورت ریخ ایاصال اثر دارد 

بعد آخه مجازاتم  نیکنیهم م یعاد دیدار نکهینه ،بخصوص ا ایاثرگذار هست  ایآ دیزات شدمجا یوجود دارد که اجرا یقیدق اریبس یهاآمار

 ...ستین

را  متیحاال شما متوسط ق زنمیم یگوش کی قهیدق51هر  گفتیم یکی کند،مثالیخودش حساب کتاب م شیپ دزددیم یکه گوش یکس

 سه تومن خوب... ریبگ

 از نو یروز از نو روز چیو ه چرخوننمیم کمیتهش هم  گهیم بعد

 دارد. یبیجنبه تخر ایدارد  یاثر ایکار آ نیکنند که ا یبررس دیشناسان با جرم

 را به مردم گفت شیالفبا زهارویچ یبعض دیابرومون نرفت وبه نظر با یتمام شد و درعرصه جهان هیقض نیکرد ا خدارحم

 ست؟یچ یاختالس گران ومجرمان اقتصاد ییارسانه رینظرتون درمورد تشه_



 ستم،چونیکار موافق ن نیکارراکند اما بنده به شخصه باا نیدارد که ا اریاست که اخت نیکند اصل ا یکار نیقانونگذار بخواهد چن نکهیا

 یو مثال پخش بعض شودیم یو براش عاد شودیسِر م نیبعد نسبت به ا یاست چون جامعه مدت یمقطع کردیرو کردهایرو نجوریمعموال ا

پرونده  یزدی یدرزمان آقا ایبود  یشاهرود یکه زمان آقا ییابا پرونده دیکن سهیجامعه حاال مقا یشده برا یگه عادید دینیمحاکم را بب

اختالس  گهیخوب عادت شده ،االن اختالس گران د یپرونده کار ندارم،ول یغلط یهم صدا کرد حاال بادرست چ یلیکه خ یخداداد یآقا

 شده! ینطوری!! کجا اکننینم

 همشون دزدن  ندیگویو م شوندیم نیبدب یو اقتصاد یاسیمردم به نظام س نکهیاست ا زیچ کیکار  نیا ثمره

تخلف کرد باهاش  یاول ساختار ها اصالح بشوند بعد هرکس دیکند،بایتو بوق و کرنا کردن به مرور سِر م یمحاکمه بشوند ول میگیمام آقا

 ریمخالفم مخالفتمم بخاطر تحذ ری،اساسا بنده با تشه ستندیاصال مجرم ن اشونیاالرض واقعا بعض یف نیمفسد نیاز هم یاریکرد،بس برخورد

 نبود . یحکمش قو دیدیهم د یاست و اون حکم شرع یو مصلحت سنگ

 داشته باشه؟ یکه بازدارندگ میچه کن مینکن ریاگر تشه_

کال دوتا راه  یعنی می!گفتمیبد زهیجا میپس چکار کن گفتندیگرم؟!م03 یآخه برا میگفتیم کردندیکه اعدام مهارو یمواد مخدر یزمان کی

 !زهیاجایاعدام  ای دیدار

که مثال اگر  دیبگذار ی،مثال مامور بالباس شخص هیتیامن یریشگیراه پ نی!بهتردیدار یو فشارها چه انتظار یوضع اقتصاد نیاالن باا دینیبب

و  دیبچرخونطرف رو نکهینه ا فتهیم ریکنه گ یتا طرف بدونه اگر دزد دیارتکاب ناامن کن یزندان بشه،فضا را برا یسرقت کرد راه یکس

 .دشیبزن

ورد کرد و برود زندان ،درم رشیکه بتوان دستگ دیکن یکردن خودمون رو اون افراده،کار یخال ست،انکارین یریشگیجاها انکار پ یبعض

 سرقت قانونگذار ده پونزده تا مواد داره که دربارش صحبت کرده .

 از سرشاخه درست کرد ،اقتصاد درست شود. دی!بایکه بعد چ الهی...؟خوب مگر سریزندان رفت بعد چ ندیگویم هایبعض

 .شندیندیب ییآ گهیاست که دوستانمون جور د نیبنده مهم ا ی! برامیمگه چندتا راه دار اصال

 

 

 

 

 

 

 

 

 


