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  درباره انتشار پژوهشنامه حقوقي
  )سخن سردبير(

  
 يچشـمگير رشـد  هاي اخير در كشور ما  هاي آموزش عالي در سال مؤسسهدانشگاه ها و گسترش  .1

نمايـد، ولـي نقـش آن در توليـد علـم و ارتقـاء        اگرچه اين گسترش بيشتر كمي مـي . استداشته 
انـان، بـه ويـژه دختـران ايرانـي، بـه       اقبـال جو . فرهنگ مردم در سراسر ايران انكـار ناپـذير اسـت   

با علـم بـه اينكـه ممكـن     ها  بي سابقه است؛ چنان كه خانواده عالي، در دهه هاي اخير  تحصيالت
هـاي  با بسيج امكانـات و فـداكاري    ،منتهي نشوداي به شغل و حرفه  تحصيالت فرزندانشاناست 

در ايـن ميـان، رو آوري   . كننـد مـي  ها حمايـت  به ادامه تحصيالت در دانشگاهآنان بسيار، از عالقه 
عالقة عمومي به ادامه تحصـيل  . قابل توجه است نيزهاي علوم اجتماعي و انساني  جوانان به رشته

موجب گسـترش آمـوزش و    "حقوق"هاي جامعه شناسي، فلسفه، روان شناسي و به ويژه  در رشته
  .شود ها مي پژوهش در اين رشته

جوانـان بـراي   لف، گزينة نخست  بسـياري از  ي، به داليل مختحقوق، به عنوان يك رشته دانشگاه .2
نخست  براي يافتن دليل اين امر، . ساير كشورها بوده است در ايران وادامة تحصيالت دانشگاهي، 

كنـد، اشـاره   ذاتي اين رشته كه جنبة هنجاري دارد و از انسان و كرامت او حمايت مي به بايد به جاذ
 چنـان هاي پر جاذبه حقوق اسـت،   شناسي، يكي از گرايش وق كيفري و جرمبه عنوان نمونه، حق. كرد

هاي عدالت كيفري، بيشـترين توجهـات را    هاي كيفري و به طور كلي اقدام كه در همة جوامع، پرونده
سـاير  . هـاي فـردي و اجتمـاعي افـراد مـرتبط اسـت       كند، زيـرا بـا حقـوق و آزادي    به خود جلب مي

هـاي جديـد    الملل و گـرايش  حقوق عمومي، حقوق خصوصي، حقوق بينهاي حقوق، از جمله  گرايش
... آوري اطالعات و ارتباطات و آن، چون حقوق محيط زيست، حقوق اقتصادي، حقوق بشر، حقوق فن

سپس بايد جاذبة شغلي و مـاديِ رشـته حقـوق را متـذكر     . اند نيز از جذابيت خاصي برخوردار شده
اوت و مشاوره حقوقي، داراي منزلـت معنـوي و اعتبـار مـادي     ي كشورها، وكالت، قض در همه. كرد
هـاي علـوم انسـاني و     دورنماي شغلي دانش آموختگان حقـوق، در مقايسـه بـا سـاير رشـته     . است

، دليل ديگر استقبال از ايـن  "حقوق"سرانجام، جاذبة علميِ . اجتماعي، روشن، و اميد بخش است
هاي مناسب و كارآمد براي حـل   اخته، تهيه پاسخواكاوي مسايل حقوقي جديد و ناشن .رشته است

مشكالت حقوقي جامعه در سطح داخلـي و خـارجي، توسـعه مرزهـاي دانـش، تبـادل تحقيقـات        
حقوقي،  به مناسبت استفاده از تجربه و دانش حقوقي كشورهاي ديگر، پي بردن به ساز و كارهاي 

  .     در اين زمينه قابل توجه است... ها و  حكمراني دولت ها، حقوق وتكاليف شهروندان و حكومت
اقبال بي سابقة جوانان به تحصيالت دانشگاهي حقوق، در دو دهة اخير سبب شـد كـه عـالوه بـر      .3

هاي دولتـي در سراسـر    قريب به اتفاق دانشگاهاكثريت انتفاعي،  هاي غير ايجاد مؤسسات و دانشگاه
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از آنجا كـه ايـن   . بنمايند "گروه حقوق" يا دست كم "دانشكده حقوق"اقدام به تأسيس نيز ايران 
هـا و   اقبال براي تحصيالت تكميلي حقوق در دهة جاري دو چندان شده است، اغلب اين دانشكده

هـاي خـود    هاي مختلف حقـوق را در دانشـگاه   ارشد و دكتري گرايش هاي كارشناسي ها، دوره گروه
سالي است تأسيس شـده اسـت،    پانزدهگروه حقوق دانشگاه گيالن نيز كه حدود . اند تأسيس كرده

شناسـي و حقـوق    هاي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جـرم  اقدام به راه اندازي دوره 1386از سال 
. هــاي تحصــيالت تكميلــي، بيشــتر پــژوهش محــور اســت گشــايش دوره. خصوصــي كــرده اســت

السي و درسـي  ها بر خالف دانشجويان دوره كارشناسي، كه نياز به آموزش ك دانشجويان اين دوره
هـاي   دوره"تـوان از   آموزش سهيم هستند، به طـوري كـه مـي   و استاد دارند، خود در امر پژوهش 

  . در تحصيالت تكميلي سخن گفت "مشاركتي
در . اين مهم، با مطالعه كتاب ها، مقاله ها و پايان نامه هاي موجود جامعه عمل به خود مي پوشـد  .4

ق، كه بر خالف كتاب، بنا دارد جنبـه هـاي متحـول و    اين ميان، جايگاه نشريه هاي تخصصي حقو
و بـه   كنـد  جديد حقوق را به طور منظم، در قالب مقالـه و يـا ترجمـه در فصـل نامـه هـا چـاپ        

هاي دانشجويان  نامه و مقاله مندان عرضه نمايد، منبع با ارزشي براي پژوهش، و نگارش پايان عالقه
  .كارشناسي ارشد و دكتري محسوب مي شود

، با علم به اين واقعيت، و براي تأمين نيازهـاي علمـيِ   حقوق دانشگاه گيالنه فعال و پوياي گرو .5
را بـه عنـوان     پژوهشنامه حقوقيو دانشجويان خود تصميم گرفته است كـه  هيأت علمي اعضاء 

هاي محتـرم دانشـگاه و    نشريه علمي گروه منتشر نمايد كه خوشبختانه با استقبال و حمايت مقام
علمي انجمـن  پژوهشنامه حقوقي كه با همكاري . لوم، تحقيقات و فناوري روبرو شده استوزارت ع

، نخسـتين شـماره آن   حاضـر  به صورت فصل نامه منتشر خواهد شـد و شـماره    ايراني حقوق جزا
پژوهشي خود را از  -محسوب مي شود ، بنا دارد با رعايت شرايط مورد نظر، به زودي اعتبار علمي

  . ت وزارت علوم كسب نمايدكميسيون نشريا
مقاله هاي علمي و پژوهشي همكاران محترم هيأت علمـي دانشـگاه هـاي مختلـف، قضـات و وكـالي        .6

شـكوفايي نشـريه    ي تحصيالت تكميلي، بي ترديـد زمينـه  دادگستري و دانشجويان پژوهشگر دوره ها
ـ . نوپاي پژوهشنامه حقوقي و نيز كسب اعتبار علمي آن را فراهم خواهد كرد ه عنـوان سـردبير علمـي    ب

پژوهشنامه حقوقي، از همكاران محترم پژوهشگر و همه دانشجويان عزيز كارشناسـي ارشـد و دكتـري     
حقوقي كـه بـه     زيرا، استمرار چاپ و نشر منظم پژوهشنامه. تقاضا دارم كه با اين نشريه همكاري كنند

  .ين همكاري استخود اعتبار علمي نشريه را ارتقاء خواهد بخشيد در گرو ا  نوبة
از همكـاران بزرگـوار گـروه حقـوق و مقـام هـاي       از فرصت استفاده كرده، در پايان شايسته است   .7

، صـميمانه  نمودنـد  اينجانـب نصـيب  محترم دانشگاه گيالن كه افتخـار سـردبيري ايـن نشـريه را     
  .سپاسگزاري كنم


