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ــــش نــظــام ســاز«  ــتــاب »حــقــوق عــمــومــی دان ک
»آیت اهلل  با مقدمه  و  ربیع زاده«  دکتر »علی  نوشته 
کعبی« تاش دارد از ابعاد جدیدی عاوه بر مبانی، 
کــاوش  مــورد  را  عمومی  حقوق  در  رایــج  نظریات 
تناسب  در  و  اسامی  معارف  دریچه  از  و  دهد  قرار 
را  جدیدی  زوایـــای  اسامی  انقاب  اقتضائات  با 
تشریح نماید. این کتاب به دنبال آن است تا دانش 
نظام ساز  دانــش  یک  عنوان  به   را  عمومی  حقوق 
کرده و از این راستا آن را به خدمت فلسفه  معرفی 
دولت-ملت سازی  در  اسامی  انقاب  پشتیبان 
ایــران  اســامــی  جمهوری  مطلوب  نــظــام ســازی  و 
گفت وگویی با مؤلف  درآورد. به همین مناسبت در 
کتاب سؤاالتی را درباره جزئیات و نحوه تألیف  این 
که در ادامه مشروح آن  کرده ایم  ح  کتاب مطر این 

خواهد آمد:

در 
ً
لطفا راهــبــردی: تحقیقات پژوهشکده

که کتاب،فصلهاومباحثی کلیت ابتدادرباره
و بفرمایید ارائــه توضیحاتی است مطرحشده
ارائه بهمخاطبین کتاب از کلی نمایی واقع در

دهید.
کتاب را حقوق عمومی دانش نظام ساز  عنوان 
و عنوان فرعی آن را »چالش ها و راهکارهای نظریه 
در  ما  گذاشتیم.  ایــران«  عمومی  حقوق  در  تحول 
جایگاه  دربــاره  را  مختصری  مقدمه  کتاب  ابتدای 
و  بحث  و  گفته  اجتماعی  عــلــوم  و  انسانی  عــلــوم 
صورت  به  را  انسانی  علوم  در  تحول  ح  طر ضرورت 
به  کتاب  دوم  فصل  در  کــرده ایــم.  ح  مطر مختصر 
حوزه  در  حاضر  حــال  در  که  چالش هایی  و  موانع 
پرداخته ایم.  دارد  وجود  ایــران  در  عمومی  حقوق 
ایجابی در  از یکسری موضوعات  ادامه تحلیلی  در 
کتاب  حوزه حقوق عمومی داشتیم و فصل پایانی 
حقوقی  نــظــام ســازی  بــا  را  عمومی  حــقــوق  رابــطــه 
گر حقوق عمومی بخواهد  کرده ایم و اینکه ا بررسی 
به جایگاه خود برسد، ملزومات و چه الزاماتی دارد 
ح  مطر کتاب  داخــل  را  نکاتی  فضا  ایــن  به  ناظر  و 

کرده ایم.

پــژوهــشــکــدهتــحــقــیــقــاتراهــــبــــردی:چه
کــهشما شــد بــاعــث دغــدغــههــایــی و انگیزهها
نقصها واقعچه در کنید؟ تألیف را کتاب این
کشوروجودداشت وخألهاییدرنظامحقوقی
است الزم رســیــدیــد جمعبندی بــه را شما کــه

کنید؟ کتابیبااینعنوانتألیف
کارشناسی  دانــشــجــوی  خـــودم  کــه  زمــانــی  از 
حقوق  گرایش  عاقه مند  ــودم،  ب حقوق  رشته  در 
در  هم  سپس  و  داشتم  مطالعاتی  و  بودم  عمومی 
ادامــه  را  عمومی  حــقــوق  دکــتــری،  و  ارشـــد  مقطع 
مباحث  این  در  اصلی  چالش  و  نکته  چند  دادم، 
کتاب را تألیف  که به من انگیزه داد تا این  می دیدم 

کنم.
نخست اینکه خود حقوق عمومی در ایران به  
بگیریم،  نظر  آنچه در  و هر  عنوان یک دانــش، فن 
روشن و شفاف و دقیق نبود؛ یعنی ما با هر منابع 
این  کــه  مــی دیــدم  مــی شــدیــم،  مــواجــه  مطالعاتی 
و  کلی  خیلی  حــرف  یــک  بیشتر  مطالعاتی  منابع 
و  می کند  ح  مطر عمومی  حقوق  پــیــرامــون  ســاده 
ندارد.  وجود  آثار  درباره  پژوهشگرانه ای  نگاه  هیچ 
که  بگوید  و  کند  بررسی  نفر  یک  که  ندیدیم  مثًا 
جایگاهش  چیست؟  اصـــًا  عمومی  حــقــوق  ایــن 
مکاتب  نسبت  بــه  آن  در  تعاریفی  چــه  کجاست؟ 
علمی دنیا وجود دارد. در نظام های حقوقی دنیا، 
حقوق عمومی را چه می دانند و چه نگاهی به آن 
دارند و چه جایگاهی در هندسه معرفتی و دانشی 
آن ها دارد. پاسخ به چنین سؤاالتی را در هیچ کدام 
کشور پیدا نمی کردیم. یک  کتاب های تألیفی در  از 
که  داشــت  وجــود  همیشگی  و  کلیشه ای  تعریف 
ح می کردند؛ اینکه حقوق عمومی  همواره آن را مطر
این  مــی پــردازد،  حکمرانان  و  مــردم  بین  رابطه  به 
کتاب های ترجمه شده یا  کلیشه ای در تمام  تعریف 

کتاب های تألیفی ایران به چشم می خورد.
دانش  که  کــرده ایــم  بررسی  کتاب  ایــن  در  ما 
در  که  است  عمیقی  نوپای  دانــش  عمومی  حقوق 
تعاریف  دارنــد.  آن  به  کان  نگاه  جهان  کشورهای 
این  امثال  و  دارد  وجــود  آن  از  مختلفی  مکاتب  و 

کرده ایم. مباحث را هم بحث 

ــه مــســئــولــیــت  ــ ک ــه  ایـــــن بـــــود  ــت ــک ــن ن ــ ــی ــ دوم
کـــان و  ــش  ــ حــقــوق عــمــومــی بـــه  عـــنـــوان یـــک دان
فضای  در  اجتماعی  علوم  زیرشاخه های  از  یکی 
کان  چالش های  به  پاسخگویی  دنیا  دانشگاهی 
به  عمومی  و  کــان  بعد  از  و  اســت  کشور  حقوقی 
و  کشور  هر  عمومی  مسائل  یکسری  عــام  معنای 
می دهد.  پاسخ  را  حقوقی  نظام  هر  و  جامعه  هر 
را  تدوین شده ای  و  منسجم  ادبیات  من  ایــران  در 
گر حقوق عمومی بخواهد به مسائل  درباره اینکه ا
انقاب و جامعه اسامی پاسخ دهد چه باید بکند، 
کتاب حقوق عمومی  ندیده ام و برای همین در این 
این  کــرده ام.  ح  مطر نظام ساز  دانــش  عنوان  به   را 
که آیا ما می توانیم  موضوع از باب این دغدغه بود 
کان برای  اصًا از حقوق عمومی به  عنوان دانش 
استفاده  اسامی  انقاب  مسائل  به  پاسخگویی 
رویکردی  چه  کنیم،  استفاده  بناست  گر  ا و  کنیم 
که  بود  دیگری  نکته  هم  این  باشیم.  داشته  باید 

کتاب انگیزه شد. برای تدوین این 
ساختار  یــک  ــه  ــ ارائ ــرای  بـ تـــاش  ســـوم  نکته   
ــان و  ــب ــاط ــخ بـــــرای م ــه  ــن ــی پـــژوهـــشـــی در ایــــن زم
ابتدای  گرچه  ا و  بود  استادان  و حتی  دانشجویان 
کــردم؛  تــدویــن  بــا رویــکــرد پژوهشی  را  کــتــاب  ایــن 
ــدویــن ســاخــتــار و نــکــاتــش ایـــن تــوجــه را  امـــا در ت
هم  آمــوزشــی  اثــر  یک  عنوان  به   بتواند  که  داشتم 
در مقاطع دانشگاهی و برای دروسی مانند مبانی 
آن  عمده  ایــن هــا  شــود.  استفاده  عمومی  حقوق 
که باعث شد من دست به تألیف  دغدغه هایی بود 

کتاب بزنم. این 

ــی بـــه  عـــنـــوان یک  ــوم ــم   حـــقـــوق ع
کـــان و یــکــی از زیــرشــاخــه هــای  ــش  دانـ
دانشگاهی  فضای  در  اجتماعی  علوم 
کان  چالش های  به  پاسخگویی  دنیا 
کـــان و  کــشــور اســـت و از بــعــد  حــقــوقــی 
عمومی به معنای عام یکسری مسائل 
هر  و  جامعه  هــر  و  کــشــور  هــر  عمومی 

نظام حقوقی را پاسخ می دهد.  


