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کرده ام و ارزشمند هم است. اما این  خود استفاده 
کتاب  تألیف  کــردم  تاش  که  هست  تمایزها  وجه 
را  نــظــری  مقدمات  مــقــداری  یعنی  بــاشــد.  جــامــع 
کرده ام و سپس وارد مباحث فلسفه حقوق  بحث 
حقوق  ماهیت  بحث  بــه  نیز  آن  از  بعد  و  شـــده ام 
عمومی پرداخته و وارد حوزه موضوعات و مسائل 
کان  با مسائل  را  آن  انتها نسبت  و در  آن شده ام 
کرده ام. یعنی  انقاب اسامی و نظام سازی تعریف 
باشد؛  سعی داشتم یک خط سیر منطقی داشته 
که در مابقی آثار این خط سیر  این در حالی است 

منطقی معمواًل طی نمی شد.
که من در ایــن اثــر سعی  نکته دوم ایــن اســت 
کــرده ام با رعایت نکات علمی و ضوابط روشی حاال 
حقوق  از  تعریفی  خــودم  عملی  ناچیز  بنیه  قــدر  به  
که این تعریف به نسبت مکاتب  عمومی ارائه دهم 
گسترده  دیگر جامع تر باشد و بتواند موارد و مباحث 
جای  خــود  درون  را  ــران  ایـ داخـــل  عمومی  حقوق 
کــتــاب هــا مــن هــنــوز تــا ایــن لحظه  دهـــد. در ســایــر 
تعریف مشخص، ممتاز و مختاری از حقوق عمومی 
ندیده ام و هر چه هست تألیف سایر مکاتب است. 

کتاب  داخــل  هم  را  مکاتب  سایر  تعریف  من  البته 
که این خودش به  عنوان ویژگی سوم مطرح  آورده ام 
کتاب به  صورت فشرده دیدگاه  می شود. داخل این 
سایر مکاتب و اندیشمند به  صورت طبقه بندی در 
یک جا آورده شده است. مطلب دیگر که مدنظر من 
کتاب  کردم در تدوین این  که سعی  بود این است 
رعایت  را  تطبیقی  حقوق  فضای  در  موجود  قواعد 
تطبیقی  حــقــوق  مطالعات  وارد  جــایــی  ــر  گ ا و  کنم 
شده ام، فقط به چند نقل وارداتــی صرف آن هم از 

کتفا نکرده ام. مواضع حقوق عمومی دنیا ا
و مطلب آخر اینکه به مباحث حقوق عمومی 
کرده ام  در جهان اسام توجه ویژه ای داشته و سعی 
پوشش  را  اســام  جهان  در  موجود  نگاه های  همه 
دهم. در انتهای اثر هم به  قدر بضاعت علمی خود 
رابطه حقوق عمومی را با انقاب اسامی و پرداختن 
انقاب  کــان  مسائل  از  یکی  که  را  نظام سازی  به  
کرده ام. این موضوع  اسامی است تا حدی مطرح 
کتاب های رایج فضای حقوق عمومی ایران  هم در 

به  خوبی پرداخته نشده است.

فرد ــا آی راهـــبـــردی: تحقیقات پــژوهــشــکــده
باشماهمراهی کتاب تألیفاین نیزدر خاصی

کردهبود؟
در فضای رسمی یعنی در اطاعات شناسنامه 
کتاب من هستم، آقای دکتر  این اثر نگارنده اصلی 
هستند،  پروژه  این  علمی  ناظر  قلی نژاد«  »مهدی 
ــتــاب هــم نــقــش ارزنـــــده ای  ک ایــشــان در تــدویــن 
و  علمی  فضای  در  که  بزرگوارانی  سایر  از  داشتند. 
کرده اند در مقدمه  کمک  محتوایی این فضا به ما 
کــان و  بـــرده ام ؛امــا بــه لحاظ راهــبــری  ــام  کتاب ن
کعبی«  ــت اهلل  ــ ــروژه مــدیــون زحــمــات »آی ــ اصــلــی پ
را  کــتــاب  مقدمه  ایــشــان  ایـــن،  بــر  عـــاوه  هستیم. 

تدوین  و  نگارش  کان  رویکرد  در  و  نوشته اند  هم 
می کنند  کار  فضا  این  در  که  پژوهشگرانی  از  کتاب 
عمومی  حقوق  پژوهشگران  جزو  هم  خودشان  و 
هستند، آقایان سید حسین هاشمی و امیر نعیمی 
کتاب را به لحاظ علمی  کار  کردم. عمده  استفاده 
که در مقدمه  کردند  این دو بزرگوار با بنده همراهی 

کتاب هم از آن ها تقدیر نموده ام.

مهمترین راهبردی: تحقیقات پژوهشکده
این تألیف فرایند در که پژوهشی تجربههای

کتاببهآنرسیدید،چهمواردیبودهاست؟
کمک  که به بنده خیلی  کلی نکته ای  به  طور 
کــتــاب هــای مــوفــق بعدی  بــه خــصــوص در  کـــرد و 
این  ــردم  ک استفاده  روش  ایــن  از  ایــن  از  نیز  خــود 
ح  طر یــک  بــایــد  ــار  ک هــر  از  قبل  نویسنده  کــه  ــود  ب
به  را وقتی دست  )plan( خوبی داشته باشد و آن 
کتاب را شروع به نوشتن  قلم می برد و می خواهد 
به  صورت  واقــع  در  کند.  تکمیل  چندالیه  در  کند 
انجام ندهد. بیشتر نویسندگان  را  کار  این  بخشی 
را  نقشه ای  ابتدا  دیــده ام  بنده  که  پژوهشگرانی  و 
به  شــروع  کتاب  ابتدای  از  بعد  و  می کنند  طراحی 
نوشتن می کنند تا به انتها برسند. به نظر من باید 
ح را داشته باشیم و هر سرفصل را مثًا به  اندازه  طر
کتاب  انتهای  تا  و  کنیم  تکمیل  گراف  پارا دو  یکی 
کنیم، تا به لحاظ  برویم و این فرایند را چند بار تکرار 
این  فایده  برسیم.  به حد مطلوب  و محتوا  حجم 
کتاب به  که انسجام تمام مباحث  روش این است 
گراف ها با هم  کان با همدیگر و انسجام پارا  صورت 
تجربه  مهم ترین  این  می شود.  رعایت  بهتر  خیلی 
که در  کتاب بود  نگارشی بنده در حین تألیف این 

کرده ام. کتاب ها نیز از آن استفاده  سایر 

  به نظر من باید طرح را داشته باشیم 
دو  یکی  ــدازه  بــه  انـ مثًا  را  سرفصل  هــر  و 
کتاب  انتهای  تا  و  کنیم  تکمیل  پــاراگــراف 
برویم و این فرایند را چند بار تکرار کنیم، تا 
به لحاظ حجم و محتوا به حد مطلوب 
ــت که  ــن اس ــن روش ای بــرســیــم. فــایــده ای
به  صورت  کتاب  مباحث  تمام  انسجام 
پــاراگــراف هــا  انسجام  و  همدیگر  بــا  کــان 
این  مــی شــود.  رعایت  بهتر  خیلی  هم  با 
حین  در  بنده  نگارشی  تجربه  مهم ترین 
تألیف این کتاب بود که در سایر کتاب ها 

نیز از آن استفاده کرده ام. 


