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سیاسی،  انجمن های  جمعیت،  حزب،  مانند  مفاهیمی  و  اساسی  قانون   ۲6
گان،  واژ تبیین  از  پس  می گردد.  تبیین  و...  آزادی  استقال،  اسامی،  صنفی 
آزادی  موضوع  و  تشکل ها  آزادی  حقوقی  فقهی  مبانی  موضوع  به  کتاب  این 
تشکل ها در اسناد بین المللی می پردازد. در بخش انتهایی هم نظام حقوقی 

اصل ۲6 قانون اساسی مورد بررسی قرار می گیرد.
کارهایی  به  نسبت  دارد  متعددی  تمایز  وجــوه  کتاب  این  است  گفتنی 
تمایزات  این  انجام شده است؛ شاخص ترین موارد  این عرصه  کنون در  تا که 
عبارت اند از: توجه به مبانی انقاب اسامی و موازین اسامی در تبیین اصول 
ح در هر اصل قانون اساسی در  قانون اساسی، نگاه به سابقه موضوعات مطر
کرات قانون اساسی و همچنین قوانین و  قانون اساسی مشروطه، مشروح مذا
که در خصوص آن موضوع در نظام حقوقی جمهوری اسامی ایران به  مقرراتی 
تصویب رسیده است و توجه به نظرات مختلف شورای نگهبان اعم از نظرات 

تفسیری و سایر نظرات شورا.
با آن تعامل و ارتباطات حقوق
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تعدادصفحات:۲3۲
ضــــــرورت جــامــعــیــت مــیــان 
عــمــومــیــت  حــــــــدود،  و  ــوق  ــقــ حــ
تــقــویــت  مـــــحـــــوری،  ــه  ــ ــانـ ــ رسـ و 
اخــاق  و  خودتنظیمی  جــایــگــاه 
نظارت های  بــر  کید  تأ حــرفــه ای، 
صــنــفــی و مــدنــی، تــمــرکــز مــراجــع 
نظام  به  دستیابی  بــرای  که  است  اصولی  از  مقررات گذاری  و  سیاست گذاری 

گیرد. حقوقی مطلوب رسانه ها باید مورد توجه بیشتر قرار 
که به قلم دکتر محسن اسماعیلی )عضو هیئت علمی دانشگاه  کتاب  این 
نخست  فصل  در  است،  شده  نگاشته  رهبری(  خبرگان  مجلس  عضو  و  تهران 
آن  پایه های  تبیین  و  پیدا  نو  این رشته  تعریف  به  و رسانه«  با عنوان »حقوق 
اختصاص دارد. جایگاه آن در تقسیم بندی های علم حقوق و منابع تدوین آن 
کارآمد  را برای دستیابی به نظام  را تعیین می کند و بایسته های شش گانه ای 

حقوق رسانه ای برمی شمارد.
که حقوق تنها عامل  در فصل دوم »دین و رسانه« مورد بحث است؛ چرا
تعیین کننده در قلمرو فعالیت رسانه ها نیست. دین عاملی نیرومند و مستقل 
فعالیت های  از  و  مــی گــذارد  ارتباطات  حــوزه  بر  را  خــود  خــاص  تأثیر  که  اســت 
ارتباطی هم اثر می پذیرد. به همین مناسبت، »دین از نگاه رسانه« و »رسانه از 

گرفته است. نگاه دین« در فصل دوم مورد بحث قرار 
سوم  فصل  موضوع  آن  معیارهای  و  مفهوم  و  حرفه ای  اخاق  همچنین 
کشورهای دیگر تکمیل شده است.  که با مطالعه تفصیلی در  کتاب است  این 
کید  تأ اخاقی  و  گزاره های حقوقی  اجتناب میان خلط  لزوم  به  این فصل  در 
گزاره های اخاقی و حقوقی  با این هدف به شباهت ها و تفاوت های میان  و 
پرداخته و در پایان این فصل موضوع لزوم ضابطه مندسازی اخاق حرفه ای 

ح شده است. مطر
از نظام نامه های  گزارشی با عنوان »فهرستی  کتاب   در فصل چهارم این 
از  که در واقع ترجمه یکی  اخاقی در جهان« در اختیار خواننده قرار می گیرد 

کتاب های منتشرشده یونسکو است.
تبلیغات  ــوردی،  م مطالعه  یک  به مثابه  که  اســت  صــدد  در  پنجم  فصل 
بازرگانی را در پرتو حقوق و اخاق مورد بحث قرار دهد؛ به ویژه آنکه تبلیغات 
بازرگانی به یکی از اصلی ترین منابع مالی رسانه ها تبدیل شده و رقابت آن ها 
و  تجربه ها  است. مطالعه  برانگیخته  تجاری  پیام های  انتشار  و  جذب  در  را 
گرفته  صــورت  انگلیس  و  آمریکا  در  که  کارهایی  ازجمله  جهانی،  نمونه های 
آثار  کنترل  و  بازرگانی  گهی های  آ به  دادن  سامان  برای  می دهد  نشان  است، 
آن، هم به راهکارهای حقوقی و هم به راهکارهای غیرحقوقی نیازمند هستیم 

که تدوین نظام نامه های اخاقی از مهم ترین آن ها است.
»اصل آزادی ارتباطات و اطاعات از دیدگاه اسام« در فصل ششم مطالعه 
شده است. مبانی نظری و نیز اصول حق دسترسی به اخبار و اطاعات، حق 
کشور و باالخره  حضور دائمی و همگانی در صحنه، حق مشارکت در اداره امور 
کتاب تبیین  حق نظارت و نقد عملکردها در اندیشه اسامی در این فصل از 

می شود.
و  عملی  تــاش هــای  و  دیدگاه ها  بررسی  به  هم  کتاب  ایــن  پایانی  فصل 
امــام موسی صــدر در  و  ــوری  ن فــضــل اهلل  مــرحــوم شیخ  دیــنــی،  عالم  نظری دو 
نمونه ای  نـــوری  فــضــل اهلل  شیخ  ــامــه  روزن اســـت،  پــرداخــتــه  مطبوعات  حـــوزه 
رواج  ابتدای  از  می دهد  نشان  که  است  حوزوی-مردمی  مطبوعات  از  عملی 
ابزارهای ارتباطی نوین، علمای دین چگونه از رسانه های جمعی برای تبلیغ 

کرده اند. رسالت های خود استفاده 
که با نگاهی جامع به روزنامه نگاری  امام موسی صدر نیز از علمایی است 
مبتنی بر ایفای رسالت های دینی به حوزه نظری این موضوع ورود داشته اند 

که دیدگاه های ایشان نیز بررسی قرار می شود.

گـــردشـــگـــریمــطــابــقبا حــقــوق
ارائــه با اخالقی حقوق فلسفه
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تعدادصفحات:148
ــی  اصــل مـــشـــکـــات  از  یـــکـــی 
ــران  ــ ایـ در  ــــی  ــل داخــ ــری  ــگـ ــردشـ گـ
ــدم شـــنـــاســـایـــی تـــزاحـــمـــات و  ــ عـ
گردشگری  قوانین  تــداخــل هــای 
ــول  ــا قــوانــیــن و اص بــیــن الــمــلــلــی ب
اصول  تبیین  عدم  علت  به  به نحوی که  است؛  جامع  به صورت  داخلی  فقهی 
گردشگری از قبیل جذب توریسم با ظرفیت های طبیعی سنتی  اسامی توسعه 
مذهبی و باستانی ایران با چالش مواجه است و ایران سهم ناچیزی در جذب 

گردشگری به خود اختصاص داده است.


