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و  مبانی  حقوقی  و  فقهی  نگاهی  با  که  است  آن  کتاب  این  اصلی  هدف 
بررسی  با  شــده  تــاش  کتاب  ایــن  در  کند.  بررسی  را  حــال  گردشگری  اصــول 
در  بین المللی  و  داخلی  حقوق  حوزه  در  حال  گردشگری  حقوق  چالش های 

گیرد. کنونی، تزاحمات و تعامات در این خصوص مورد بررسی قرار  نظم 
گردشگری  حقوق  مبانی  و  »کلیات  عــنــوان  بــا  کتاب  ایــن  اول  فصل  در 
مبانی  به  دوم  فصل  در  و  می شود  بررسی  گردشگری  فقهی  مبانی  حــال«، 
این  اول  بخش  در  اســت.  شده  داده  اختصاص  گردشگری  قانونی  و  حقوقی 
گردشگری در نظام حقوقی داخلی با  فصل مبانی حقوقی و قوانین مربوط به 
گردشگری در نظام بین المللی  بررسی می کند و بخش دوم به مبانی حقوقی 

اختصاص دارد.
کشور  گردشگری حال در  و مدل  استانداردها  به  کتاب  این  فصل سوم 
حقوقی  نظام  در  موضوع  این  برای  را  الگویی  می کند  تاش  و  است  پرداخته 
اسامی  الگوی  به  نسبت  فصل  ایــن  نخست  قسمت  دهــد.  پیشنهاد  کشور 
گردشگری  کرده، در بخش انتهایی به استانداردهای  گردشگری شناخت ایجاد 

حال از منظر آیت اهلل هاشمی شاهرودی می پردازد.
ــداردهــای  ــیــان اســتــان ــا ب کــتــاب نــویــســنــده تـــاش مــی کــنــد ب در انــتــهــای 
مانند  حوزه  این  رایج  مصادیق  بررسی  و  اسامی  منظر  از  گردشگری  حقوقی 
استانداردهای شرعی، صنایع دستی، اخاقی و رفتاری، خوردن و آشامیدن، 
حوزه  در  منسجمی  نظریه  به   ... و  حمل ونقل  سامت،  پوشش،  و  حجاب 

گردشگری اسامی دست یابد. حقوق 
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قانون گذاری،  فنون  و  اصول 
فــنــون  و  ــول  ــ اص از  مــجــمــوعــه ای 
که  مـــاهـــوی هــســتــنــد  و  شــکــلــی 
تهیه  فــرایــنــد  کـــردن  علمی  بـــرای 
ــح  ــوای ل و  ح هـــا  ــس طـــر ــوی ــش ن ــی پ
فرایند  کردن  کارشناسی  قانونی، 
مراجع  در  آن هــا  بررسی  و  ارزیابی 
کردن  عقانی  قوانین،  نظم  و  ساختار  کــردن  منظم  و  منطقی  قانون گذاری، 
قابل  و  )تنقیح(  نامعتبر  از  معتبر  قوانین  تعیین  قوانین،  محتوای  و  ماهیت 
و  )کــد(  قوانین  جامع  مجموعه های  تدوین  سرانجام،  و  قوانین  شــدن  فهم 
کار می روند. این اصول و فنون، از وضع قوانین  دسترس پذیر شدن قوانین به 
تبعیض آمیز، غیر الزم، تکراری، مبهم، مجمل یا متناقض، پیشگیری می کند. 
با رعایت این اصول و فنون، همه قوانین از نظر ساختاربندی، نظم و ترتیب 
اباغ و  یا قوانین دیگر، نگارش،  ارجاع به مواد  محتوایی، شماره گذاری مواد، 
کتاب با رویکرد  انتشار، تحت نظم و الگوی منطقی خاصی قرار می گیرند. این 

برای  و  قانون گذاری  با سرفصل های درس اصول و فنون  تطبیقی و متناسب 
رفع نیاز دانشجویان حقوق به منبع آموزشی برای این درس تدوین شده و در 
که در فرایند قانون گذاری مشارکت دارند یا در  کلیه اشخاصی  عین حال، برای 

امر تنقیح و تدوین قوانین فعالیت می کنند، قابل استفاده است.
کتاب به سه بخش تقسیم شده است: در بخش اول، صاحیت  مطالب 
که  مراجعی  ــت.  اس شــده  تشریح  ایـــران  اســامــی  جمهوری  در  قــانــون  ابتکار 
ابتکار قانون دارند )نمایندگان مجلس شورای  طبق قانون اساسی صاحیت 
و  مبنا  استان ها(،  عالی  شورای  و  قضائیه  قوه  رئیس  هیئت وزیران،  اسامی، 

حدود صاحیت آن ها در این بخش توضیح داده شده است.
در بخش دوم، اصول و فنون ماهوی و شکلی تنظیم پیش نویس متون 
قانونی در پرتو مطالعات تطبیقی تشریح شده است. نحوه نیازسنجی و ارزیابی 
تأثیرات، ساختاربندی قوانین، انتخاب زبان قانون نویسی، نگارش و ویرایش 
متون قانونی، رعایت اصول و فنون احاله و ارجاع به مواد یا قوانین دیگر، نحوه 
تأمین مشارکت و همکاری ذی نفعان و ذی ربطان در تدوین پیش نویس قانون 

که در این بخش توضیح داده شده اند. از جمله مواردی هستند 
توضیح  قوانین  تدوین  و  تنقیح  فنون  و  اصول  سوم،  بخش  در  سرانجام 
داده شده است. در این بخش، نخست به تبیین مفاهیم تنقیح و تدوین و 
مرزبندی آن ها، هزینه ها و تبعات عدم تنقیح و تدوین قوانین، اهداف و مزایای 
پرداخته  قوانین  تدوین  و  تنقیح  خطرات  و  معایب  و  قوانین  تدوین  و  تنقیح 
کد  تدوین  فنون  و  اصول  و  مقررات  و  قوانین  تنقیح  فنون  و  اصول  سپس،  و 
که منطقًا تقدم و تأخر  گانه و به عنوان مراحلی  )مجموعه قوانین( به صورت جدا

بین آن ها وجود دارد توضیح داده  شده اند.
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 کــــتــــاب »مــــبــــانــــی حـــقـــوق 
منظومه  بـــر  کــیــد  تــأ بـــا  عــمــومــی: 
ــوادی آمــلــی«  ــ ــت اهلل جـ ــ ــکــری آیـ ف
مــوســی زاده  ابــراهــیــم  دکتر  تألیف 
ــاه  ــگ ــش )عـــضـــو هــیــئــت عــلــمــی دان
کتب علوم انسانی دانشگاه ها )سمت(  تهران( توسط سازمان مطالعه و تدوین 

و با همکاری بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء چاپ و منتشر شده است.
کتاب با رویکرد مقارن های مابین دو نظام حقوقی وحیانی و عرفی،  این 
که به تحلیل مسائل  مستنبط از اندیشه آیت اهلل جوادی آملی تهیه شده است 
پژوهش  مــی پــردازد.  نقل  و  عقل  یعنی  معرفتی،  توانمند  بــال  دو  صحابت  با 
متقن و وحیانی در راستای تبیین رهیافت های تازه درباره فهم نظام حقوقی 


