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بین الملل

هدایت الله فلسفی 

HEDAYATOLLA H  FALSAFI

 باید بر فعالیتـی عقالنی و نوعی روش شناسـی 
ً
هـر كار فکـری حقوقـی، از جملـه وضـع و اجرای قواعـد حقوقی، الزامـا

مبتنـی بـر اصـول منطقـی متکـی باشـد. در چنیـن حالتـی، هـر قاعـده حقوقـی بـه فراخـور ماهیتـی كـه دارد بایـد بـه 
صورتـی انعطاف پذیـر نقـد و ارزیابـی گـردد. بدین ترتیـب، روش شناسـی حقوقـی در لفظ بـه معنای علم بـه روش های 
حقـوق و در اصطـالح بـه معنـای علـم بـه مهارت های حقوقـدان، قاضی، وكیل و اسـتاد حقوق اسـت. در حـال حاضر 

 پذیرفتـه شـده اسـت كـه چون هـر علـم موضوعی خـاص دارد، بایـد روش خـاص خودش 
ً
عمومـا

را دنبـال كند.
در  كـه حقوقدانـان  اسـت  و روش هایـی  مطالعـه شـیوه ها  مفهـوم  ایـن  در  روش شناسـی حقوقـی 
كارهـای تحقیقاتـی خـود بـرای وضـع و اجـرای حقـوق و به صورتـی كلی تـر، در جهت رسـیدن به 
 بـا نشـان 

ً
راه حلـی معیـن بـه كار می بندنـد. كتـاب سـیر عقـل در منظومـه حقـوق بین الملـل دقیقـا

در  اسـتدالل  چگونگـی  از  دفتـر،  هفـت  در  بین الملـل،  حقـوق  خـاص  روش شناسـی های  دادن 
عرصه هـای مختلـف ایـن نظـام سـخن بـه میـان آورده اسـت.

هدایت الله فلسـفی در سـال 1327 در اصفهان به دنیا آمد. ایشـان در كنار تحصیالت 
مدرسـه ای و اخـذ مـدرک دیپلم بـا رتبـه اول در سـال 134۵ به فراگیری علـوم حوزوی 
نیز پرداخت. در همان سـال وارد دانشـکده حقوق و علوم سیاسـی دانشـگاه تهران شـد 
و در سـال 1349 لیسـانس قضایی را به دسـت آورد؛ سـپس، عازم سـوئیس شـد و در 
دانشـکده حقـوق دانشـگاه نوشـاتل، پـس از گذرانـدن دوره لیسـانس ادبیات فرانسـه و 
انگلیسـی و اخذ لیسـانس و فوق لیسـانس حقوق، در سـال 197۸ با ارائه رسـاله خود 
بـا موضـوع »آزمایش هـای هسـته ای در حقـوق بین الملـل« موفـق به دریافـت دكتری 
حقوق بین الملل شـد. این رسـاله اندكی بعد در سلسـله انتشـارات آثار علمی دانشگاه 
نوشـاتل بـه چاپ رسـید. دكتر فلسـفی در سـال 13۵۸ به ایـران بازگشـت و به تدریس 
در دانشـکده حقوق دانشـگاه شـهید بهشـتی مشـغول شـد و هم اكنون اسـتاد تمام این 
دانشـکده اسـت. »حقـوق بین الملـل معاهـدات )كتـاب تشـویقی سـال 13۸۰(«، 
»ماجـرای تفسـیر در دیـوان بین المللـی دادگسـتری«، »صلـح جاویـدان و حکومـت  
قانـون )كتـاب برگزیـده بیسـتمین دوره جایـزه كتـاب فصـل(، »حق، صلـح و منزلت 
انسـانی- تأمالتی در مفاهیـم قاعده حقوقی، ارزش اخالقی و بشـریت«، »ملل متحد 
و آرمـان بشـریت«، »شـورای امنیـت و صلح جهانـی«، »روش های شـناخت حقوق 
بین الملـل«، »نابرابـری دولت هـا در قبـول و اجرای معاهده عدم گسـترش سـالح های 
هسـته ای: تصـورات و واقعیـات«، »سـوء اسـتفاده از حـق در آمـوزه و رویـه قضایـی 
بلژیـک«، »تحـوالت دادگسـتری بین المللـی«، »تدویـن و اعتـالی حقـوق بشـر در 
جامعـه بین المللی«، »جایگاه بشـر در حقـوق بین الملل معاصـر«، »دیالکتیک عقل 
و عشـق )عدالـت آرمانی و آرمـان عدالت(«، »حقوق بشـریت در بـرزخ میان عدالت 
و قـدرت«، »حقـوق بین الملـل: از اراده مطلـق تا عقـل و واقعیت و از عقـل و واقعیت 
تـا بشـریت«، ترجمه كتـاب »نهادهای روابط بین الملـل« اثر كلییـار )13۶۸( )كتاب 
برگزیده نهمین دوره كتاب سـال( و ترجمه كتاب »سـازمان های بین المللی« اثر كلییار 

)1371( از جملـه آثار ایشـان اسـت.
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