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پژوهشکدهتحقیقاتراهبردی:اصلیترین
یافتههایشمادراینپژوهشچهمواردیبود؟
گــــزاره فــشــرده  ــر بــخــواهــم در قــالــب چــنــد  گـ ا
که ناظر به این موضوع خود  کنم  خدمتتان عرض 
حقوق عمومی و دانش حقوق عمومی هم هست، 

می توانم به موارد زیر اشاره کنم:
از شاخه مباحث . 1 حقوق عمومی دانشی است 

علوم اجتماعی و رسالت پاسخگویی به مسائل 
اجتماعی را دارد و این رسالت را تقریبًا در تمام 
نظام های  همه  و  دانشگاه ها  و  علمی  مکاتب 
عمومی  حــقــوق  از  ک  اشــتــرا بــه  دنــیــا  حقوقی 
ــران ایــن رشــتــه هنوز  ــــم. امــا در ایـ انــتــظــار داری
مــورد  بیشتر  و  نــرســیــده  جایگاهی  چنین  بــه 
استفاده تحلیل های سیاسی و مکاتب سیاسی 
قرار می گیرد و اینکه بخواهد به  عنوان  رشته ای 
اجتماعی  کان  مسائل  حل  رسالت  دارای  که 

است وارد عمل شود.
که در سایر آثار . ۲ ما در پژوهش ها و بررسی هایی 

عمومی  حقوق  متخصصین  بیشتر  داشتیم، 
بسیار  واقعًا  که  آن هایی  چه  جهان  سراسر  در 
سیاسی  ــای  ــ رده هـ در  ــا  ی هستند  متخصص 
ــه دولـــتـــمـــردان مــشــورت  و حــکــومــتــی دارنــــد ب
مشغول  کــادمــیــک  آ ســطــوح  در  ــا  ی مــی دهــنــد 
را  اجتماعی  نگاه  ایــن  بیشتر  هستند  فعالیت 
در  بتوانند  خودشان  اینکه  بــرای  هم  و  ــد  دارن
چند  در  باشند  توانمند  عمومی   حقوق  زمینه 
تخصص  دارای  آن  تبع  بــه  هــم  دیــگــر  دانـــش 
پوزویستی  نگاه  یک  واقــع  در  هستند.  نسبی 

نداشتند،  دانــش  این  به  مرزبندی شده  کامًا 
بیشتر  ــت.  ــ اسـ ایـــــران  در  آن  نـــحـــوی  کـــه  بـــه 
علوم  ــوارد  مـ در  عمومی  حــقــوق  متخصصین 
سیاسی و ساختارهای سیاسی تسلط و اشراف 
کثر آن ها در مباحث علوم اجتماعی و  دارند و ا
کان  مکاتب اجتماعی و حتی جوامع شناسی 
اطاعات خوبی دارند. حتی در مباحث مربوط 
به مدیریت دولتی، بحث های سیاست گذاری 
سیاست گذاری  مثل  سیاست گذاری  انـــواع  و 
امثال  و  اجتماعی  سیاست گذاری  فرهنگی، 
بــه  طورکلی  یــا  دارنـــد  مناسبی  اشـــراف  ایــن هــا 
و  خــرد  زیرساخت های  تمام  به  کــان  نگاهی 
افــراد  بیشتر  و  ــد  دارن خــود  حقوقی  نظام  کــان 
چند منظوره و به تعبیری چندمهارتی هستند؛ 
پایه ریزی  به علت  بیشتر  ایران  در حالی  که در 
)نــظــام هــای(  دیسیپلین های  اجــتــمــاع  غلط 

گرفته می شوند. علمی همیشه اصل 
تدوین . 3 ایـــران  داخـــل  کــه  حقوقی  ــار  آثـ عــمــده 

درصد  با  عمومی  حقوق  مباحث  در  می شود، 
لزومًا  اینکه  نه  هستند،  وارداتــی  باالیی  بسیار 
نگاه  با  یعنی  باشد،  جهان  به  نباید  نگاهمان 
الــگــوهــای حقوق  الــگــوریــتــم هــا و  ــا  ب پــژوهــشــی 
موضوعی  نویسنده  نشده اند.  نوشته  تطبیقی 
از  و  کند  بــررســی  اینکه  بـــدون  کـــرده،  پــیــدا  را 
روش هــــــای صــحــیــح حــقــوق تــطــبــیــقــی بـــرای 
کــرده،  وارد  فقط  کند،  استفاده  مطالعه اش 
قرار  خــود  حقیات  و  خــود  تئوری  مبنای  را  آن 
حقوقی  نظام  شاخص،  آن  با  حتی  و  می دهد 
ایران را تحلیل می کند و بیشتر هم این وارداتی 
بــودن به قدری بــی روش و بــدون اصــل و مبنا 
وارداتــی  آثــار  از  با حجم وسیعی  که شما  است 

بدون اندک التفاتی مواجه می شوید.
گر بررسی جامعی از عمده چالش های حقوقی . 4 ا

داده  خ  ر کنون  تا  1357 ســال  از  کــه  کشور  در 
گر بر فرض  است انجام دهیم، متوجه می شویم ا
مسئله  هــزار  و  باشند  عنوان  هــزار  مسائل  ایــن 
باشند، بیش از 800 عنوان آن ها مسائل حقوق 
می دهد  نشان  موضوع  ایــن  هستند.  عمومی 
که جا دارد حقوق عمومی به  عنوان یک دانش 
خیلی بیشتر وارد این مسائل شود، چون اصًا 
با مقوله حکومت اسامی و حکومت اسامی با 
نظام سازی پیوند می خورد و این ها چون همه 
در یک افق هنجاری قرار می گیرند نشان دهنده 

که  اســـت. در حــالــی   مــوضــوع  ــراوان  ــ ف اهمیت 
آثار  در  و  کادمیک  آ فضای  در  اهمیت  ایــن  به 
را  ایــن   البته  نمی شود.  چندان  توجه  موجود 
که خود بنده نگاهم این نیست  کنم  هم عرض 
مباحث  تمام  ریشه  و  اصــل  عمومی  حقوق  که 
که خیلی از استادان و  است؛ برخاف تصویری 
دانشجویان حقوق خصوصی دارند. عرضم این 
که انقاب اسامی با آن  که عمده مسائلی  است 
مواجه است از این دسته بوده، مسائل حقوق 
طرفی  از  و  نیست  گستردگی  آن  بــه  خصوصی 
حقوق  فــضــای  در  خــوبــی  خیلی  پیشرفت  مــا 

خصوصی به نسبت حقوق عمومی داریم.
ــتــه هــای ایــن  ــاف ایـــن چــهــار عـــنـــوان اصــلــی ی

پژوهش بود.

این در ــردی: راهــب تحقیقات پژوهشکده
کتابشماچهراهکارهاییرابرایحلمعضالت

کشورارائهدادهاید؟ حقوقی
کـــــرده ام  ــف  ــی ــأل ت کـــه  بـــعـــدی  کـــتـــاب  دو  در 
بررسی  گــانــه  جــدا را  عملی  و  نــظــری  راهــکــارهــای 
راهکارهایی  به  بنده  کتاب  این  در  یعنی  ــرده ام؛  ک

که خدمت شما عرض می کنم. کلی رسیده ام 
 راهکارها را می توان به دو دسته تقسیم بندی 
کادمیک و علمی  کرد: یکسری راهکارهای نظری، آ
که می شود به آن ها پرداخت. با جمعی از دوستان 
نوین  »نگرشی  عنوان  با  کرده ایم  تدوین  را  کتابی 
در  کــه  داخـــل«  عمومی  حــقــوق  نــظــری  مبانی  بــه 
بررسی  تفصیل  به  را  نظری  راهکارهای  بحث  آن 
گر بخواهیم نگاه خوب و سازنده  کرده ایم و اینکه ا
و درستی به حقوق عمومی داشته باشیم باید چه 

کنیم. الزاماتی را در فضای نظری رعایت 
کاربردی به این جمع بندی  در فضای عملی و 
که ما باید جنبه علوم اجتماعی فضای  رسیده ایم 
گسترش  حقوق عمومی را تدوین و و این  رویکرد را 
»جامعه شناسی  کتاب  در  را  مباحث  این  دهیم. 

کرده ایم. حقوق عمومی« بحث 

بهطور راهـــبـــردی: تحقیقات پــژوهــشــکــده
و کتابها بــا شما کتاب تمایز وجــه مشخص
شده، انجام االن تا که مشابهی پژوهشهای

درچیست؟
نحو  بــه  و  مطالعه  را  کــتــاب هــا  از  خیلی  بــنــده 
کتاب  مقتضی و با حفظ امانت داری از آن ها داخل 

ایــران  که داخــل  ــار حقوقی  آث  عمده 
ــود، در مــبــاحــث حــقــوق  ــی شـ تـــدویـــن مـ
وارداتــی  باالیی  بسیار  درصــد  با  عمومی 
نباید  نگاهمان  لــزومــًا  اینکه  نه  هستند، 
پژوهشی  نگاه  با  یعنی  باشد،  جهان  به 
با الگوریتم ها و الگوهای حقوق تطبیقی 
را  موضوعی  نویسنده  نشده اند.  نوشته 
از  و  کند  بررسی  اینکه  بــدون  کــرده،  پیدا 
روش های صحیح حقوق تطبیقی برای 
کــنــد، فــقــط وارد  مــطــالــعــه اش اســتــفــاده 
کرده، آن را مبنای تئوری خود و حقیات 
خود قرار می دهد و حتی با آن شاخص، 

نظام حقوقی ایران را تحلیل می کند. 


