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جمهوری اسالمی ایران و تفسیر صحیح موضوعات و مسائل حقوق عمومی از

و برخی زمینههای دیگر دارد ،کوشیده است با ارائــه منظومهای حقوقی با

ویژگیهای بدیع و متمایز این اثر به شمار میرود.

تحلیل موضوعی به مبانی فلسفی ،حکمی و ادله شرعی آزادی بیان پرداخته،

ایــن کتاب ضمن تحلیل مبانی حقوق عمومی و ساماندهی تحلیلی
مسائل کــان نظام حقوقی اس ــام؛ ساحتهای حقوق عمومی را بــه بوته

با ارائه حدود آن نسبت دولت را با آزادی بیان روشن و ساختارهای حقوقی
کشورها را نسبت به این مقوله ترسیم کند.

بحث و تحلیل مـیگــذارد و در حــوزه شکل و ساختار حکومت ،نظام والیت

آزادی بــیــان بــخــش مهمی از آزادیه ـ ــای اســاســی م ــردم اس ــت کــه با

امر و امامت امت را تبیین کرده ،در بخش پایانی به اهم شاخههای حقوق

رویکردهای معرفتی تجربهگرایی ،عقلگرایی و مبتنی بر رویکرد حکیمانه الهی

عمومی در حوزههای حقوق بشر ،عدالت اداری ،آزادیهای بنیادین و حقوق

قابل بررسی است .این آزادی و حدود استثنائات آن بر اساس مبانی مختلفی

بینالملل میپردازد.

اعم از فلسفی و حکمی قابل بررسی بوده و نظامهای حقوقی از جمله نظام

این کتاب در بخش اول پس از بررسی بنیادهای حقوق عمومی به مواردی

فقهی و حقوقی ایران تالش نموده است جایگاه مناسب حقوقی آن را بیابد.

مانند تعریف و مفهوم حقوق عمومی ،خاستگاه و منشأ حقوق عمومی ،ادله

افــزون بر ایــن بــرای یافتن نسبت دولــت با چنین حقی به بررسی الگوهای

استنباط حقوق عمومی ،ارزشهای بنیادین و نقد و بررسی شبهات «حقوق

حمایت دولــت از حقوق پرداخته و بر اســاس مبانی فقهی و حقوقی حدود

عمومی دینی» میپردازد.

استثنائات آن را بیان کرده است.

در بخش دوم کتاب با عنوان حا کمیت و حکومت به موضوعاتی مانند
جامعه سیاسی ،ضرورت حکومت ،نظارت بر حکومت ،نقش مردم در حکومت

بــررســی نقش حــقــوق مالکیت

و اهداف و ویژگیهای حکومت اسالمی پرداخته میشود.

صنعتی در حمایت از تولید ملی
مؤلف :دکتر سید امیرعلی تاج

در بخش سوم ،امامت و رهبری در نظام اسالمی مورد بررسی قرار میگیرد
و به موضوعاتی از جمله نظام امــامــت ،مفهوم والیتفقیه ،جایگاه و ادله

چاپ اول1399:

والیتفقیه ،ماهیت حکومت فقیه و دالیــل والیتی بــودن حا کمیت فقیه،

ناشر :مجد

شئون و صالحیتهای فقیه پرداخته میشود.

صفحات166:

در بخش چــهــارم و انتهایی کتاب بــا عــنــوان «اهــم شاخههای حقوق

این کتاب به قلم دکتر سید

عمومی» به موضوعاتی مانند حقوق بشر و آزادیهای بنیادین ،حقوق اداری،

امیرعلی تاج در ده بخش تنظیم

حقوق کار ،حقوق محیطزیست و حقوق بینالملل پرداخته شده است.

شده است .کتاب ابتدا به مفهوم

این کتاب عالوه بر جنبههای پژوهشی قابلیت استفاده بهعنوان منبع

و جایگاه حقوق مالکیت صنعتی

درس «تحلیل مبانی نظام جمهوری اسالمی ایران» برای دانشجویان رشته

م ـ ـیپـ ــردازد و در ادامـ ـ ــه تــاش

حقوق عمومی و همچنین بهعنوان اثر مبنایی برای رشتههای حقوق بشر
و حقوق بینالملل برای دروس «حقوق بشر در اسالم» و «حقوق بینالملل
اسالمی» دارد.

میکند انــواع مالکیت صنعتی و
حقوق ناشی از هر یک را بررسی کند.
بخش ســوم ایــن کتاب به موضوع شرایط ثبت یک اخـتــراع و مــواردی
که بهعنوان اختراع قابل ثبت نیست با نگاه صنعتی پرداخته است .تعریف

آزاداندیشی و آزادی بیان

عالمت تجاری و شرایط آن و مقایسهاش با اسم تجاری و نکات حقوق مربوط

مؤلف :محمود حکمتنیا

به این موضوع از جمله مباحثی است که در ادامه در این کتاب مورد بررسی

ن ــاش ــر :پ ــژوه ــش ــگ ــاه فــرهــنــگ و

قرار گرفته است.

اندیشه اسالمی

در ادامه این کتاب وارد موضوع تولید ملی و حمایت حقوقی از آن شده و

سال چاپ1399:

ابعاد آن را بررسی میکند .بخش پنجم این کتاب به حقوق مالکیت صنعتی و

تعداد صفحات440 :

حمایت از تولید ملی اختصاص دارد و در بخش ششم به راهکارهای حمایت از

این کتاب جدیدترین کتاب

تولید ملی بهصورت کلی پرداخته میشود.

دکتر محمود حکمتنیا ،استاد

در ادامه به بررسی چند موضوع اساسی درباره حقوق مالکیت صنعتی

تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

که ارتباط تنگاتنگی در حمایت از تولید ملی دارد ،پرداخته است و مطالبی را

اســامــی اسـ ــت .وی کــه ســوابــق

درباره نقش مالکیت صنعتی ،نقش حقوق اختراع و نقش حقوق طر حهای

پ ــژوه ــش ــی ارزش ــم ــن ــدی درب ـ ــاره

صنعتی در حمایت از تولید ملی را تبیین کرده است .در بخش انتهایی کتاب

مالکیت فــکــری ،فلسفه حقوق

نیز به موضوع نقش مالکیت صنعتی در کارآفرینی پرداخته شده است.

