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  خالصه عملكرد گروه فقه و حقوقمعرفي و 
  شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني

  
  
  مقدمه) الف

وظيفـه ايـن   . پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي يك مؤسسه پژوهشي اسـت 
...) علوم اجتمـاعي، ادبيـات، تـاريخ، فلسـفه و     حقوق، (مركز، مطالعه در حوزة علوم انساني 

 باشدميعلوم انساني، وابسته به پژوهشگاه علوم انساني شوراي بررسي متون و كتب . است
هدف آن، نقد متـون و كتـب درسـي     ؛ده استشكيد مقام معظم رهبري تشكيل أو بنا به ت

گروه فقه و حقوق شوراي بررسي متون و كتـب  . باشد دانشگاهي در حوزة علوم انساني مي
ر حوزة تخصصي فقه و حقـوق،  باشد كه د علوم انساني نيز يكي از اجزاء شوراي مذكور مي

گـروه فقـه و حقـوق در تـاريخ     . پـردازد  به بررسي و نقد متون و كتب حقوقي و فقهي مـي 
داور  100فعاليت خود را آغاز نمود و در حال حاضر، ضمن همكاري با حـدود   29/3/1375

تاد جلسـه تخصصـي،   شـ هاي حقوق دانشگاههاي سراسر كشور و با برگزاري ه از دانشكده
تـدريس   هاكه بيشتر در دانشگاه(صفحه از متون تخصصي فقهي و حقوقي  20000حدود 

اسـت كـه اميـد آن     و نقد كرده) شود هر كتاب حداقل دوبار داوري مي(داوري  را) شوندمي
كيد گروه فقه و موارد زير مورد تأ. اقدامات مذكور به تدريج آشكار شودرود تا آثار مثبت  مي

  :باشد حقوق مي
هار نظر غير علمي و ظگسترش فرهنگ نقد، در عين پرهيز از هرگونه اـ ضرورت 

  همراه با استهزاء و توهين
  ـ لزوم كارآمدي و به روز بودن محتواي كتب درسي دانشگاهي
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هاي حقوق در تمام  ـ لزوم تعيين دقيق معيارهاي بررسي متون درسي براي تمام رشته
  مقاطع تحصيلي
  متناسب با نيازهاي روز جديد حقوقهاي  پرداختن به رشتهـ ضرورت 

  زبان جديد و امروزي ـ لزوم بيان مطالب فقهي به
  
  :تركيب گروه) ب

  .است اعضاي گروه، دبير گروه، داوران گروه متشكل از
هم . نفر عضو داشت 5،  1375در سال  ه فقه و حقوق در ابتداي،گرو: ـ اعضاي گروه1

علميـه و   حـوزة و طراز اول ه ز اساتيد برجستد كه اعضاي مذكور اعضو دار 14اكنون گروه 
مختلـف   هـاي اشند كه هر يك از ايشان در گـرايش ب هاي حقوق مي هيئت علمي دانشكده

  .تخصص دارند) شناسي، بين الملل و عموميخصوصي، جزا و جرم(حقوق 
ــ پيگيـري مصـوبات گـروه در     1: دبير گروه عبارت است از اهم وظايف: ـ دبير گروه2
ـ اطالع رسـاني در  3داوران گروه اعضاء و ـ برقراري ارتباط مستمر با 2هاي مختلف  زمينه

ايـن مهـم از طريـق خبرنامـه شـوراي بررسـي متـون انجـام         (هاي گروه  خصوص فعاليت
  .هاي گروه پيگيري امور مربوط به همايش -4 )پذيرد مي

بـا توجـه بـه    . ، همكـاري دارد داور 90بيش از  گروه در حال حاضر با: ران گروهـ داو3
همكـاري  . دشو متون درسي به ايشان واگذار ميها و تخصص هر داور، نقد و بررسي كتاب

ها با گروه فقه و حقوق به عنوان داور هيچ محدوديت خاصي اعضاي هيئت علمي دانشگاه
هاي حقوق سراسر كشور در صورت تمايل  دانشكده ندارد و هر يك از اعضاي هيئت علمي

اعـالم دارنـد و در    رابراي داوري حقوق مكاتبه نموده و تمايل خودفقه و توانند با گروه  مي
  .صورت دارا بودن شرايط علمي و تخصصي الزم، پذيرفته خواهند شد

  
  هاي گروه فعاليت) ج

  :ند ازاهاي گروه عبارت عمده فعاليت
  ون و كتب درسي دانشگاهي در زمينة فقه و حقوق مت ـ نقد و بررسي1
  ـ تدوين و تأليف كتب درسي و حمايت از تدوين و تأليف كتب درسي2
  هاي علمي در رابطه با فقه و حقوق  ها و نشست ـ برگزاري همايش3
  ـ سفارش مقاالت نقد4
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 .حقوقن حقوقي و مؤسسات پژوهشي فعال در زمينه فقه و ـ ارتباط مستمر با ناشرا5
  :توان بيان  داشت در توضيح موارد فوق، مطالب زير را مي

  
  سي دانشگاهي در زمينة فقه و حقوقـ نقد و بررسي متون و كتب در1

رود كـه نقـد و    ترين فعاليت گروه به شمار مي نقد و بررسي متون و كتب درسي، عمده
ثمـرات آن  از صفحه از متون و كتب درسي تخصصي فقه و حقـوق   20000بررسي حدود 

به اين صورت اسـت كـه پـس از تصـويب لـزوم نقـد و بررسـي كتـب          روند فعاليت. است
گروه حداقل دو داور را  ناشران مختلف، و يا كتب اهدايي گروهاز سوي اعضاي پيشنهادي 
، يك جلـد كتـاب بـه همـراه اوراق     داوران و براي هر يك دو تن ازحداقل كندانتخاب مي

، نسـبت بـه   بايسـت در مهلـت مقـرر    و داوران مـي  شود مي مخصوص نقد و بررسي ارسال
نقد هـر  پس از عودت كتاب . را به گروه عودت دهندداوري كتب ارسالي اقدام نمايند و آن

و در صورت تأييد كيفيت داوري، نسـبت بـه    نمايدمييكي از اعضاي گروه بازبيني  داور را
. شـود  داوري هم، به ايشان اهدا مـي ي كتب ارسالو. شود داخت حق الزحمه داور اقدام ميپر

به ذكر است كه گاهي اوقـات   الزم ،البته. وري و بازبيني شوددا بار 2هر كتاب بايد حداقل 
شود و در  داوري مييا بيشتر ضرورت و يا اختالف نظر دو داور قبلي، كتاب سه بار  به دليل

توائي، كتاب با يكبار ضعف بيش از حد كتاب از حيث شكلي و مح برخي موارد نيز به دليل
در نهايت، پس از انجام دو بـار داوري و بـازبيني،   . شود داوري از دستور كار گروه خارج مي

آنها را ارزيابي نموده و نظـر نهـايي خـود را در مـورد آن اعـالم       ،گروه در جلسه تخصصي
  . دارد مي

  ـ تدوين و تأليف كتب درسي و حمايت از مؤلفين2
لي گروه فقه و حقوق كه در حال حاضر در اولويت قرار گرفتـه  يكي ديگر از اهداف اص

هـاي   است، تدوين و تأليف كتب درسي توسط اعضاي گروه و يا حمايت از مـؤلفين رشـته  
  :توان جدول زير را ارائه نمود در يك جمعبندي آماري، مي.باشد ميفقه و حقوق 
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سهم متون نقد و بررسي  رشته تخصصي
 ه به درصدشد

 %35 خصوصي
 %24 شناسيجزا و جرم

 %8 بين الملل
 %11 عمومي
 %22 فقه

  
در آخر، الزم به ذكر است كه گروه فقه و حقوق ، حداقل ماهي يكبار ، اقدام به 

هايي كه لزوم  در زمينه و .نمايد مي) ساعت 3به مدت حداقل (برگزاري جلسات تخصصي 
رسد كه در آن زمينه خالء وجود دارد،  شود و يا به نظر مي نوآوري در تأليف احساس مي

پس از تصويب لزوم پرداختن به موضوع مورد بحث در گروه، در مورد چارچوب تأليف و 
شود و حسب مورد ، تأليف به يك  گيري مي تصميم هاي مورد نياز و ضروري آن سر فصل

  .شود ضاي گروه و يا افراد متخصص و مؤسسات تحقيقي ديگر سپرده ميعند تن از ايا چ
ارزشمندي در گروه تصويب شده است  هاي طرحشايان ذكر است كه در حال حاضر 

  . شونديم نزديك چاپ كه در آينده
  هاي علمي ها و نشست رگزاري همايشـ ب3

ها و ت هاي حقوق، آسيب رشته«آخرين اقدام گروه در اين خصوص ، برگزاري همايش 
كه استقبال بسيار  باشد در مشهد مقدس مي 85آذر ماه  3و  2در تاريخ » توسعه حقوقي

  حقوق سراسر كشور خوبي از سوي اساتيد و دانشجويان
  ـ سفارش مقاالت نقد4

شود تا عالوه بر  از داوران تقاضا مي حالت اول،: شود اين مهم به دو صورت انجام مي
، تهيه و به گروه تحويل اندرا نيز در رابطه با كتابي كه داوري كردهمقالة نقدي داوري، 

  .دهند
شود  هاي فقه و حقوق، درخواست مي از طريق فراخوان از كلية اساتيد رشته حالت دوم،

قابل ذكر . تا مقاالت نقد خود در رابطه با كتب درسي دانشگاهي را به گروه ارسال نمايند
علوم نامة «به زودي در فصلنامه  ،قاالت نقد جمع آوري شده در گروهاست كه مجموعه م

  .صورت يك ويژه نامه منتشر خواهند شدهب »انساني
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هاي مستمر گـروه فقـه و   در مجموعة حاضر سعي بر آن بوده است تا بخشي از تالش
د و هـدف از ايـن   يك دهه فعاليت، ارائه شوبيش از حقوق شوراي بررسي متون در خالل 

در  انديشـه اقدام نيز اعتالي فرهنگ نقد و نقد پذيري و جمع آوري نظرات اساتيد صـاحب  
حقوق بوده است تا بـه لطـف    خصوص نقد متون و كتب درسي دانشگاهي در زمينة فقه و

ها و خالء هاي موجود و پاسـخگويي بـه نيازهـاي جامعـه      با برطرف كردن كاستي خداوند
طور عـام، راه ترقـي ايـران عزيـز را بـا      هب ،طور خاص و عموم مردمهب ،علمي و دانشگاهي

  .سرعت هر چه بيشتر بپيمائيم
 
 

 رئيس گروه فقه و حقوق  
 دكتر سيد فضل اهللا موسوي

 





  
  
  
  
  

  پيشگفتار
  

فقـه و   هاي مستمر و پيگيـري هـاي مـداوم گـروه    اين مجموعه كه بر اساس فعاليت 
گرديده است، حاوي نكات نقادانه و دقيقـي در   و دبيرخانه مهيا حقوق شوراي بررسي متون

هر كتاب موجود در اين مجموعه  .حوزه كتب مختلف فقهي و حقوقي موجود و معتبر است
كـر  ذتـه، الزم بـه   الب. داوري و بازبيني شده اسـت  توسط اساتيد مطرح كشور بار 2حداقل 

به دليل ضرورت و يا اختالف نظـر دو داور، كتـاب بـه داوري     در پاره اي از موارداست كه 
در برخي موارد نيز به دليل ضعف بيش از حد كتاب، از حيث شكلي . سپرده شده است سوم

در  كه اينگونـه كتـب  و محتوائي، كتاب با يكبار داوري از دستور كار گروه خارج شده است 
بـازبيني،  دو بـار  در نهايت، پس از انجـام دو بـار داوري و   . مجموعه قرار نگرفته است اين

ده كرگروه در جلسه تخصصي، آنها را ارزيابي نموده و نظر نهايي خود را در مورد آن اعالم 
  :باشند اند، به ترتيب بدين شرح مي ي كه در اين مجموعه مورد نقد قرار گرفتههايباكت .است

   1375 ،، آگاه، سوم، تهرانالملل خصوصي حقوق بين؛ نصيري، محمد -1

 1380، ميزان، اول، تهران، آيين دادرسي مدني ج اولعبداهللا؛   شمس، -2

 1381، پايدار، ششم، تهران، كليات و مباني علم حقوقالدين؛  مدني، جالل -3

يلدار، دوم،  ،)وقايع حقوقي(دوره مقدماتي حقوق مدني كاتوزيان، ناصر؛  -4
 1374تهران، 

 1379ميزان، اول، تهران،  ،1 حقوق مدني جحسين؛  صفايي، سيد -5

 1374، قلم، سوم، قم، آيين دادرسي مدني و بازرگانيزاده افشار؛  صدر -6

شركت  ،)عقود تمليكي، معامالت معوض(حقوق مدني كاتوزيان، ناصر؛  -7
 1374انتشار، ششم، تهران، 
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 1377مهر، دوم، قم،  ،)جلد اول(حقوق تجارت اسكيني، ربيعا؛  -8

 1374، سمت، اول، تهران، ارثشهيدي، مهدي؛  -9

، دادگستر، دوم، مختصر حقوق خانوادهصفايي، حسين؛ و امامي، اسداله؛  -10
 1378تهران، 

، دانشگاه تهران، داد هاي خارج از قرار حقوق مدني، الزامكاتوزيان، ناصر؛  -11
 1374اول، تهران، 

شر دانش امروز، اول، ، نالملل مباحثي از حقوق تجارت بيناسكيني، ربيعا؛  -12
 1371تهران، 

، هاي تجاري مباحث تحليلي از حقوق شركتعيسي؛  تفرشي، محمد -13
 1378دانشگاه تربيت مدرس، اول، تهران، 

 1375، گنج دانش، اول، تهران، حقوق تجارتعبادي، محمد علي؛  -14

، ميزان، دوم، 1آيين دادرسي مدني ج مرداني، نادر؛ و بهشتي، محمد جواد؛  -15
 1381تهران، 

كبير،  ، اميرحقوق جزاي اختصاصي جرايم عليه اموالصالح؛  وليدي، محمد -16
 1369دوم، تهران، 

جرايم عليه اموال و (حقوق جزاي  اختصاصي محمد صادقي، حسين؛  مير -17
 1376، ميزان، سوم، تهران، )مالكيت

، مؤسسه انتشاراتي جهاد حقوق جزاي  اختصاصيگلدوزيان، ايرج؛  -18
 1375تهران، دانشگاهي، پنجم، 

ويستار، پنجم،  ،)2و1جلد (حقوق جزاي  عمومي شامبياتي، هوشنگ؛  -19
 1374تهران، 

، ميزان، اول، جرايم عليه امنيت و آسايش عموميالدين؛  پيماني، ضياء -20
 1374تهران، 



 13پيشگفتار    

، دانشگاه تهران، اول، 1، جلد حقوق جزاي عمومي ايرانگلدوزيان، ايرج؛  -21
 1373تهران، 

 1372گنج دانش، اول، تهران،  ،2جزاي عمومي ج حقوق صانعي، پرويز؛  -22

 ،)جلد اول(حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران محمد؛  هاشمي، سيد -23
 1374دانشگاه شهيد بهشتي، اول، تهران، 

جلد (حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران محمد؛  هاشمي، سيد -24
 1375مجتمع آموزش عالي قم، اول، قم،  ،)دوم

، علم حقوق و نظام جمهوري اسالمي ايرانمقدمه علي؛   يثربي، سيد -25
 1376دفتر نشر نويد اسالم، دوم، قم، 

 1380ميزان، اول، تهران،   حقوق اساسي،طباطبايي موتمني، منوچهر؛  -26

، دادگستر، هايي در حقوق عمومي گفتارقاضي شريعت پناهي، ابوالفضل؛  -27
 1375اول، تهران، 

اد اسالمي واحد تهران جنوب، ، دانشگاه آزحقوق تطبيقيرضا؛  بارگاهي، محمد -28
 1376اول، تهران، 

 1374، سمت، اول، تهران، حقوق محيط زيست در ايرانزاده انصاري،  تقي -29

 1374، نشر يلدا، دوم، تهران، قواعد فقهمحمدي، ابوالحسن؛  -30

 1374سمت، اول، قم،  ،)2(قواعد فقه بخش مدني محقق داماد،  -31

 1373كبير، سوم، تهران،  مير، ا2فقه سياسي ج عميد زنجاني، عباسعلي،  -32

 1367كبير، اول، تهران،  امير ،3فقه سياسي ج عميد زنجاني، عباسعلي،  -33

  1381، سمت، اول، تهران، قواعد فقه مدنيلطفي، اسداله؛  -34

با گروه فقه و حقوق همكاري داشـته و داوري هـا و   در اين مجموعه اساتيدي كه برخي از 
جنـاب آقـاي حجـت     :ته اند، بـدين شـرح مـي باشـند    بازبيني هاي نقادانه و دقيقي را داش
، ، جناب آقاي حجت االسالم و المسـلمين دكتـر ارسـطا   االسالم و المسلمين دكتر توجهي
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جناب آقاي دكتر سيد محمد حسيني، جناب آقاي دكتر محسن برهاني، جناب آقاي دكتـر  
جناب آقـاي  جناب آقاي دكتر ميرسيدي، حاجي ده آبادي، جناب آقاي دكتر حسن مرادي، 

دكتر محمودي، جناب آقاي دكتر عبدي پور، جناب آقاي دكتر عباس كريمي، جناب آقـاي  
جناب آقاي دكتر خوش بيـان، جنـاب آقـاي دكتـر بهرامـي،      دكتر سيد فضل اهللا موسوي، 
جناب آقاي دكتر پروين، جناب آقاي دكتر ايرانپور، جناب آقاي جناب آقاي دكتر رنجبريان، 

 جناب آقاي دكتر رسمتي، جناب آقاي دكتر قاسم زاده، جناب آقاي دكتردكتر موسي زاده، 
  .جاويد و جناب آقاي دكتر فرحزادي

ضمن تقدير و تشكر از زحمات رياست محترم گروه فقه و حقوق، جناب آقـاي دكتـر سـيد    
نقد كتب مختلـف و متعـدد    شرايط مناسب براي انجامفضل اهللا موسوي جهت ساماندهي 

و ضمن  در آينده نيز افزايش كمي و كيفي داشته باشدمچنان ادامه يافته و كه اميدواريم ه
بـه اطـالع خواننـدگان محتـرم     كليه همكاران و اساتيد مجموعه نقدنامه،  تقدير و تشكر از

كه با تكميل آنهـا، نقدنامـه   باشند  ست داوري ميرساند، مجموعه كتب ديگري نيز در د مي
كه بيان نكات قوت و ضـعف ايـن    بع آراسته خواهد شددر آينده نزديك به زيور ط جديدي

  .رهنمون خواهد شدآن  نمودن تر و تكميل نقدنامه، ما را در هر چه بهتر
 

تني سيد مهدي چهل -سيد مهدي موسوي  
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  حقوق خصوصي
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  الملل خصوصي حقوق بين: نام كتاب
  محمد نصيري:مؤلف
  آگاه :ناشر

  سوم، تهران :نوبت و محل چاپ
  1375 :سال نشر

  
  .شود ميمشاهده نخاصي در كتاب  نقطه قوت

ن مرتبط به تعارض قواني :، مانندكتاب قديمي است و از نظر بعضي موضوعات
  .ها ناقص است و تعارض صالحيت دادگاه قراردادهاي بين الملل

بسيار و قانون اساسي ناقص  42و  41خصوص،اصل ،بهاز نظر اصالحات قوانين،به عالوه
  .واحد درس مناسب نيست 2كم حجم است و براي تدريس  خالصه و
  :پيشنهاد

ا صالح و تكميل  هاي جديد بين المللي يونكتاب بر اساس قوانين و مقررات و كنوانس
  .شود

بعضي از موضوعات در مورد تعارض قوانين در قراردادهاي بين همچنين ضروري است 
  .دبه كتاب اضافه شو ها المللي و صالحيت دادگاه
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  آيين دادرسي مدني ج اول: نام كتاب
  عبداهللا شمس: مؤلف
  ميزان: ناشر

  اول، تهران: نوبت و محل چاپ
  1380: سال نشر

  
  :كتاب حاضر برشمرد نقاط قوتتوان  موارد زير را مي

  نظم منطقي و انسجام مطالب در فصول) الف
  كفايت منابع با توجه به منابع موجود) ب
  علمي نظراعتبار منابع از ) ج
  دقت در كاربرد اصطالحات تخصصي) د

  روز بودن اثرمطالعه تطبيقي و به ) ه 
كه اين مسئله از نقاط  اي موارد جمالت بيش از حد طوالني است پاره در ،با وجود اين

  .رود ضعف كتاب به شمار مي
  .براي تدريس در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد مناسب استدر مجموع اين كتاب 
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  كليات و مباني علم حقوق: نام كتاب
  الدين مدني جالل: ؤلفم

  پايدار: ناشر
  ، تهرانششم: نوبت و محل چاپ

  1381: سال نشر
  

  :كتاب دانست نقاط قوتتوان  موارد زير را مي
  روان و رسا بودن نگارش) الف
  رعايت قواعد ويرايش و نگارش) ب
  تناسب موضوعي و محتوايي با اهداف درس) ج
  انطباق محتواي اثر با عنوان و فهرست) د

  رعايت بي طرفي علمي در تحليل) ه 
  :ند ازاعبارت ضعف كتابنقاط 
  كارگيري منابعهنقص در ب) الف
  گيري از ابزارهاي الزم براي تفهيم موضوع بهرهعدم ) ب
  ويرايش تخصصينياز كتاب به ) ج

متن درسي براي .كتاب براي منبع فرعي و تكميلي معرفي شودشود  پيشنهاد مي ،در نهايت
  .باشدمناسب مي
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  )وقايع حقوقي(دوره مقدماتي حقوق مدني : نام كتاب
  ناصر كاتوزيان: مؤلف
  يلدار: ناشر

  تهراندوم، : نوبت و محل چاپ
  1374: سال نشر

  
شيوة استدالل و و  بسيار خوبي و ارزشي در مجموع ماز لحاظ شكلي، علكتاب فوق 

  .استپاسخگويي به سئواالت مطلوب 
هاي ديگر مؤلف است، نامنسجم و ا توجه به اينكه كتاب خالصه شدة كتاببا وجود اين، ب

استدالالت و نظرات مطرح شده غير مستند و از برخي از  ،و در عين حال هماهنگ استنا
  .نظر ارجاعات ناقص است

 نسبت به نظرات شوراي نگهبان در مورد مرور زمان و خسارت معنويكتاب  ،به عالوه
  .ساكت است

  .كامالً مناسب است ،كتاب در صورت اصالح نقاط ضعف فوق
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  1حقوق مدني ج : نام كتاب
  حسين صفايي سيد: مؤلف
  ميزان: ناشر

  ، تهراناول: نوبت و محل چاپ
  1379: سال نشر

  
  :نقاط قوت كتاب به شرح زير است

  روان و رسا بودن نگارش) الف
  رعايت قواعد ويرايش و نگارش) ب
  تناسب حجم اثر با تعداد واحد درسي) ج
  رعايت امانت در ارجاعات) د

  انسجام مطالب هر فصل) ه 
  به روز بودن اطالعات كتاب) و

توانسته است از ابزارهاي بيشتري براي تفهيم مطالب استفاده  نويسنده ميبا وجود ا ين، 
  .نمايد

  .كارشناسي بسيار مناسب استبراي تدريس در مقطع اين كتاب
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  آيين دادرسي مدني و بازرگاني: نام كتاب
  زاده افشار صدر: مؤلف
  قلم: ناشر

  سوم، قم: نوبت و محل چاپ
  1374: سال نشر

  
  :نقاط قوت كتاب به شرح زير است

  هاي شوراي عالي برنامه ريزي مطابقت با سر فصل) الف
  نظر رواني براي دانشجوي حقوق مناسب است متن از) ب
  خوب است ، تاحدوديبه ويژه فرانسوي ،از نظر استفاده از منابع خارجي) ج

  :شود به شرح زير نيز مشاهده مي نقاط ضعف
  .نظر ارجاعات و فهرست مطالب نقص دارد از) الف
  استفاده از منابع فقهي ضعيف است متن در) ب
هاي عمومي و  مثل مسايل مربوط به دادگاه ،بازنگري داردبرخي از مطالب نياز به ) ج
  انقالب
  .كيفيت چاپ دارد ظاهري نياز به ويراستاري واز نظر شكل ) د

  .قابل استفاده است »آيين دادرسي مدني«متن درسي  ، برايكتاب پس از اصالحات فوق
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  )، معامالت معوضعقود تمليكي(حقوق مدني : نام كتاب

  ناصر كاتوزيان: مؤلف
  شركت ا نتشار: ناشر

  ششم، تهران: نوبت و محل چاپ
  1374: سال نشر

  
هاي با سابقه در كشور ماست كه از دو سو با دو منبع در  رشتة حقوق يكي از رشته

يابد و از  ارتباط مي ،كه قدمتي چند صد ساله دارد ،به متون فقهي ،از يك سو. ارتباط است
پس اصطالحات تخصصي . با حقوق موضوعه كشورهاي پيشرفته مرتبط است ،سوي ديگر

ها  از اين واژه اي به ناچار بايد هر نويسنده ،بنابراين. باشد اي در آن تثبيت شده مي به گونه
فوق هم  كتاب نويسندة. حقوقي ندارداعتبار  ، نوشتة اودر غير اين صورت استفاده كند؛ زيرا

كار ههاي تخصصي اين رشته را به خوبي ب بر طبق اين اصل كلي، اصطالحات و واژه
ـ 2   204ضمان معاوضي ص  -1: شود به چند مورد اشاره مي ،نمونه براي. گرفته است

ـ حق حبس 5    514ـ تخليه ص 4   425ـ فسخ ص 3    333هاي اعتباري ص  كارت
  …و  588ص 

ـ روان بودن قلم 1: ند ازاعبارت ،تفهيم مطالب حقوقي الزم است ابزار و فنوني كه براي
  . ـ تحليل موضوع4ها و ديوان عالي كشور ـ آراء دادگاه3ـ استفاده از تمثيل 2

نويسنده توانسته است به خوبي از ابزارهاي فوق براي رسيدن به اين هدف بهره برداري 
  .نمايد

  :توان بيان داشت ميدر توضيح موارد فوق مطالب زير را 
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  :ـ روان بودن قلم1
از منابع متعدد حقوقي  با استفاده در راستاي تحقيق، توان گفت نويسنده د ميدر اين بع

توجه به تخصصي بودن متون و برگردان آن به  با گليسي كهاعم از عربي، فرانسه و ان
اسي سطح كارشن انند همگي ازبراي دانشجويا هايي كه كرده قلم ايشان و اقتباسفارسي، 

مرجع تحقيق نيز  و كارشناسي ارشد مناسب و از سهولت نسبي برخوردار است، براي
  .رسد مطلوب به نظر مي

  
  

  :ـ استفاده از تمثيل2
. هره گرفته استهاي حقوقي ب القاي يافته براينويسنده در موارد زيادي از اين وسيله 

براي روشن  ،در مورد انتقال منافع مبيع به خريدار بعد از عقد 170 فحةدر ص ،مثال براي
در  182 فحةيا در پاورقي ص زند ننده يك مثال ساده و روشن ميشدن آن در ذهن خوا

اگر طرفين هر دو به «:  كند با اين عنوان حق حبس، اشكالي را مطرح ميمورد استفاده از 
و بعد از طرح اشكال با مثالي عرفي » ي دارد؟ا حق حبس، استناد جستند دادگاه چه وظيفه

  .سازد آن را تبيين و معين مي
  ها و ديوان عالي كشورـ آراء دادگاه3

  :از اين ابزار در موارد متعدد استفاده شده است
عالي ديوان 4كه از طرف شعبه  ،19/4/27-594به رأي شماره  93 در صفحة: 3ـ1

  .استناد كرده است الك صادر شده بود،و اثبات بيع ام كشور كه در مورد وقوع
عالي كشور راجع به ديوان 4شعبه  28/1/17-187رأي شماره  183 در صفحة: 3ـ2

اند، مبناي استدالل  اجبار دادگاه در موردي كه طرفين قرارداد به حق حبس استناد جسته
  .قرار گرفته است

  ـ تحليل موضوع4
يل شده و ضمن تشريح ماهيت آن، خوبي تحلهوعده يك طرفي بيع، ب 68 در صفحة

  .به خوبي بيان نموده است ايجاب و برقراري حق تقدم در خريدتفاوت آن را با تعهد، 
مدني «از آنجا كه موضوعات اين كتاب براي بخشي از يك درس سه واحدي به نام 

. تدوين شده است، از نظر طرح مسائل مربوط به مباحث و موضوعات مدني جامع است» 6
ين دليل حجم آن نسبت به يك درس سه واحدي زياد است و تعليم همه مطالب به به هم



  25  )عقود تمليكي، معامالت معوض(حقوق مدني 
بهتر اين  ،بنابراين. كار مشكلي است اكم بر معامالت معوض براي دانشجوعنوان اصول ح

به عنوان منبع درسي  ،شود در يك ترم مطرح نمود بود كه مسائل مهم و كليدي را كه مي
  .دش اب درسي حذف ميو ساير موضوعات فرعي از كت ردهآو

. مورد استفاده قرار گيردتواند  مي بيشتر براي منبع تحقيق اين كتاب ،به عبارت ديگر
كه تفاوت اجاره اشخاص و بيع را در حقوق فرانسه مطرح  23 فحةمطالب ص براي مثال،

دانشجوي كارشناسي هنوز به مباحث حقوقي كشور  زيرا رسد؛ كند، به نظر الزم نمي مي
خود تسلط پيدا نكرده است چه رسد به اينكه بخواهد به بررسي برخي موضوعات در دو 

  .نظام حقوقي بپردازد
 در بحث اوصـاف بيـع الزم نيسـت، زيـرا     44-51هاي آوردن مطالب صفحه همچنين

ده شود ولو اينكه مربوط به بحث خيارات بحث مستقلي است و بهتر است در جاي خود آور
بـه عنـوان مطالـب درس     ،52-96هاي ، صفحهعنوان نمودن مطالب فصل دوم. بيع باشد

هر چند به عنوان بررسي يكـي از  . شود بحث مي» 3مدني «كليات آن در  ، زيراالزم نيست
  .ـ اراده ـ كار بسيار خوبي است3مصاديق مباحث كلي مدني 

تا  ،يعني يك منبع تحقيق است؛اينكه منبع درس باشد دركل اين كتاب بيشتر به جاي 
آنجا كه توانسته مطالب و موارد مربوط به يك عنوان و موضـوع را از منـابع مختلـف و در    

هاي مختلف بررسي كـرده اسـت و در نتيجـه ايـن كتـاب جامعيـت        صورت لزوم از ديدگاه
ـ  خصوص،اص خودش را پيدا كرده است؛ بهخ ا تحليـل حقـوقي   طرح سئواالت حقوقي و ي

  .اي به اين جامعيت بخشيده است شكل ويژه» ها خواندني«عنوان  وضوعات بابعضي از م
ترتيب و انسجام منطقي مطالب در اين كتاب رعايت شده است و ما اين انسـجام را در  

  :كنيم دو قسمت بررسي مي
    ـ ارتباط مطالب در كل متن1

عقد معاوضه، عقد  عقد بيع،(شاين كتاب حاوي چهار موضوع مستقل در چهار بخ
پس كل متن تسلسل ندارد؛ مگر اينكه هر بخش را ـ كه خود . باشد مي )اجاره، عقد قرض

ما براي اثبات اين . يك كتاب مستقل شده ـ يك كل فرض كنيم كه حق هم همين است
اين بخش از چهار . كنيميمرا كه مربوط به عقد بيع است ارزيابي  مدعا فقط بخش اول

اي از  ـ احكام خاص پاره4ـ آثار بيع 3ـ انعقاد بيع 2ـ مفهوم بيع 1: تشكيل شده است فصل
  .اقسام بيع
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را در عقد بيع درك خواهد هر فرد آشنا با مباحث حقوقي به راحتي ترتيب مباحث فوق 
شود اين است كه مفهوم بيع چيست و  اولين سئوالي كه در عقد بيع مطرح مي زيرا. كرد

يابد و شرايط انعقاد آن  آيد كه عقد بيع چگونه انعقاد مي بعد از آن اين پرسش به ميان مي
و در  ين پديدة حقوقي بحث شودطبيعي است كه از آثار ا ،چيست؟ بعد از اين دو مرحله

از بيان اين مباحث، اصول احكام خاصي دارند و بعد  مرحله چهارم از اقسام بيع كه
  .دشونكليبحث 

  ـ ارتباط مطالب فصل2
اندازيم ترتيب، ارتباط و انسجام به حـدي اسـت كـه     ها نگاهي مي هنگامي كه به فصل

مثال در فصل اول ـ مفهوم بيع ـ مطالب زيـر را     براي. شود اي خاص يافت مي كمتر روزنه
  :عنوان نموده است

براي اينكه بتواند مفهوم بيع  ،اوصاف بيع؛ به عبارت ديگر ،بيع با ساير قراردادها تفاوت
، ابتدا بعد از تعريـف بيـع توانسـته اسـت     دانش پژوهان راحت براي مفهوم آن را بشكافد تا

اين . بزدايد و ابهامات را از ذهن خوانندهتفاوت بيع را با ساير قراردادهاي مشابه مطرح كند 
 آميختگـي  رشته حقوق صورت پـذيرد و از تواند در  ترين كارهايي است كه مييكي از مهم
  .ها جلوگيري كند ها و احياناً آشفتگي قضاوت بحث بسياري از

هنوز  ،با وجود اينكه نويسنده تفاوت بيع را با ساير قراردادهاي مشابه مطرح كرده است
يك مرحله ديگر نياز هست كـه  به  ؛لذا ؛شود طور كه بايد و شايد روشن نميماهيت بيع آن

 ويسنده هم به خوبي اين كـار را بـا  مطلب روشن شود و آن بيان اوصاف عقد بيع است و ن
فصل دوم همـين  . اند عين بودن مبيع بيان نمودهتمليكي بودن، معوض بودن و : سه عنوان

ـ  بايد همين شيوه را مربوط به انعقاد بيع است و از نظر منطقي هم بخش ـ  كـار مـي  هب  رد؛ب
تسلسل آن را كه به دليل پر  هم ترتيب مباحث را رعايت كرده است و هم انسجام و ،يعني

زيرا در مبحث انعقاد بيع آنچه كـه اهميـت دارد و    محتوا بودن، مطلب ثابت و برقرار است؛
بايد اثبات شود شرايط صحت و درستي عقد بيع است و هنگامي كه ايـن شـرايط موجـود    

شود و نويسنده اين شرايط را در سه مبحـث بـه تفصـيل     د منعقد ميخود به خو ، عقدباشد
  .اند بيان نموده

  :توان نقاط قوت و ضعف اين كتاب را چنين مطرح كرد در يك جمع بندي نهايي مي



  27  )عقود تمليكي، معامالت معوض(حقوق مدني 
  ـ نقاط قوت1

خصوص با طرح ،بهكند متن از قوت كافي برخوردار است و ذهن دانشجو را فعال مي
  .عنوان تمرينمباحثيبا

  ط ضعفـ نقا2
به قوانين جديد و نظرات . بعضي از مطالب مأخذ ندارد و يا ارجاع آن كامل نيست

  .فقهاي متأخر كمتر توجه شده است
  پيشنهادها - 3

  توجه بيشتر به نظرات فقهاي متأخر -2    توجه به قوانين جديد -1
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تأليف آقـاي اسـكيني بـا     )جلد اول)(هاي تجارتيشركت)(حقوق تجارت(گر چه كتاب ا

سبكي دلپذير و تقسيم بندي و ساختاري نيكو در مطالب و بياني روشن و مستدل نگـارش  
نكـات و   بـه  ولـي بجاسـت   ،ده اسـت كـر يافته و كتاب را براي مطالعه و استفاده مناسـب  

تا بر حسـن آن افـزوده و    شوددر خصوص برخي موضوعات توجه  ذيلمالحظاتي به شرح 
برخـي از مـوارد   . كه در هر اثر علمي كم و بيش وجود دارد ـ كاسته شـود   -از نقائص آن 

  :عمده قابل ذكر در اين خصوص به شرح زير است
در اينجـا   .مقصود از مقايسه بيع و عقد شركت معلوم نيسـت : پاراگراف اول ،24فحة ص

بلكه ايجاد يك شخصيت حقوقي است كه از نظر  ،بحث فقط محدود به عقد شركت نيست
سـهم يـا سـهم    (براي همين است كه آورنده سـرمايه  . شود قانون داراي حق و تكليف مي

داراي  دهـد و در ازاي آن،  مـي ) به عنوان يك شخص حقـوقي (مال را به شركت ) الشركه
زيـرا  . د و دادن آورده به شركت، منوط به اعاده آن نيسـت شو حقوقي نسبت به شركت مي

سـهم يـا   «ه عنوان كه ب را چ معلوم نيست آن مالهي ،پس از تشكيل شركت و انحالل آن
 ،پـس در تأسـيس شـركت نيـز ماننـد بيـع      . داست، آورنده آن دريافت نماي» سهم الشركه

در بيع عوض را و در (آورد  دست ميهدهد و قطعاً چيزي را ب صاحب مال قطعاً چيزي را مي
  ).تأسيس شركت حقوقي را
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» هاي مشـاع  هاي تجارتي با شركت ركتتفاوت ش«موضوع : پاراگراف دوم ،25فحة ص
نـاظر بـه نـوع    » اشـاعه «. عنوان بحثي است كه ظاهراً در آن خلـط مفـاهيم شـده اسـت    

» شـخص حقـوقي  «ناظر بـه يـك   » شركت تجاري«در حالي كه در مورد  ،مشاركت است
به . مالكان آن تشكيل داد اي مشاع يا غير مشاع با سرمايه توان يك شركت را با مي. است
. شركت تجاري از مال مشاع چند مالك تشـكيل شـود  » سرمايه«ممكن است  ،ديگر بيان

اي بـين شـخص حقـوقي و     معلوم نيست چه چيزي موجب شده است كه مقايسه ،بنابراين
هـاي   در تفاوت ،از اين گذشته. نوع مالكيت، مثالً شراكت به نحو اشاعه در مال انجام شود

ممكن است شركت تجاري با هـدف غيـر اقتصـادي     ،اوالً ذكر شده نيز خدشه وجود دارد؛
ورثـة او قهـراً مالـك     ،ممكن است در اثر فوت يك سـهامدار  ،ثانياً ؛)سهامي(تشكيل شود 
 كه در شركت سهامي انتقال سهام آسان است، اما در تفاوت دوم نيز بايد گفت. سهم شوند

در  ،و عـالوه بـر ايـن    باشـند نياز به رضايت سهامداران ديگر ميعام بدون سهامي شركت 
شـود كـه گـاه     عمل مي اكهتقسيم مال مشاع نيز مانند انحالل شركت يا انتقال سهم الشر

  .شود نياز به حكم دادگاه پيدا مي
ولي بايد گفت در اين تفاوت ابتدا  ،در تفاوت سوم ضمن آنكه اصل تفاوت درست است

است كه در يكي اتخاذ  شركت تجاري را همانند مال مشاع فرض نموده، سپس گفته شده
زيرا شركت يك  ،اين وجه نيز درست نيست. تصميم با اجماع است و در ديگري با اكثريت

  !شخص حقوقي است نه مال مشترك
فسـخ قـرارداد   ) طو يـا مخـتل  (اي  هـاي سـرمايه   در شركت: پاراگراف سوم ،86 فحةص

مگر آنكه (شود  خروج يك سهامدار از شركت موجب بطالن قرارداد شركت نمي شركت يا،
 5در ايران، تعداد سهامداران در سهامي خاص كمتر از سه نفر و در سـهامي عـام كمتـر از    

در شركت تضـامني يـا مخـتلط يـا     (ولي اگر شريك مزبور شريك ضامن باشد  ،)نفر بشود
مناسـب بـود كـه نويسـنده      ،به هر حال. رود قرارداد باطل و شركت از بين مي) حتي نسبي

  . دادند هاي مزبور را انجام مي حثها و ب تفكيك
اگـر شخصـي كـه اهليـت      :در اين صفحه بيان شـده اسـت  : اولپاراگراف  ،88 فحةص

، شـريك مزبـور   )مـثالً در شـركت تضـامني   (تجاري ندارد در انعقاد شركتي دخالـت كنـد   
. مسئوليت تضامني نخواهد داشت و تنها در حدود مقررات قانون مدني مسئول خواهد بـود 

توضيح داده نشده است، مطلـب مـبهم اسـت؛    » فاقد اهليت تجاري«چون مقصود از  ،اوالً
جـز آنچـه قـانون مجـاز     (اي كـه از دخالـت در امـوالش     تـاجر ورشكسـته   ،اگر مـثالً  ،ثانياً
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 يت خواهد داشـت مسئول ده است در انعقاد شركت دخالت كند،منع و محجور ش) استكرده
انـد؟   چه دليلي نويسنده محترم چنين حكمي داده ولي مسئوليت او تضامني نخواهد بود؟ به

 ،معامالت مشاراليه در هر حـال صـحيح نخواهـد بـود و تضـامني و غيـر تضـامني بـودن        
  .مسئوليتي تفكيكي است كه بايد با دليل ذكر شود

قانون مـدني   1306اشاره به حذف ماده : )ضرورت قرارداد كتبي( 92و  93 هايفحهص
تنهـا  » شـهادت «. موجب خلط شدن مبحث شده اسـت  ،لبدر ارزش شهادت در صدر مط

، اقرار، امارات قضـايي و قـانوني   )انواع آن(يكي از ادله اثبات است و ساير ادله مانند اسناد 
له قابل طرح بـود  نيز باز اين مسئ1306از حذف ماده  قبل. نيز همواره مطرح بوده و هستند

اشد ولي هيچ قرارداد كتبي موجود نباشـد  تومان ب 50اگر سرمايه شركت بيش از مثالً، : كه
  را با ساير ادله اثبات كرد يا نه؟توان آن مي

زيـرا توجـه را بـه شـهادت و      ، اولي اسـت، رسد حذف پاراگراف اول بنابراين به نظر مي
، تنها شهادت نيست كـه در  به هر حال. ارزش آن معطوف كرده كه آن بحث ديگري است

  .له مطرح استاين مسئ
مراجعـه   100 فحةصـ  ،مـتن بـه   1در خصوص شماره : )بخش ب( 206و  205 فحةص
زيـرا   ،بايد يادآور شد كه خصوصيت ياد شده قابل خدشه اسـت  2در خصوص شماره . شود

هاي سهامي نيز در بدو تأسيس همه سهامداران شركت سهامي خاص، اساسنامه  در شركت
 ،در حكم امضاء طرح اساسـنامه اسـت  كنند و در سهامي عام نيز پذيره نويسي  مي ءرا امضا

نياز به امضـاء و   هاي با مسئوليت محدود و سهامي اما تغيير اساسنامه در هر يك از شركت
پس هر دو خصوصيات ذكر شده يا غير انحصـاري  . نداردتصويب همه سهامداران و شركاء 

اي  هضعيف است كه شركت با مسئوليت محدود را بين اشخاص و سـرماي  يقدراست يا به
  .اي تلقي كرد شركت با مسئوليت محدود را بايد در اصل شركتي سرمايه. دهد قرار نمي
اي بود كه برخي مكرراً به آن اشاره داشتند  اين نكته: پاراگراف دوم به بعد ،216 فحةص

در  و قـانون فرانسـه را   را پـذيرفت خود نويسنده آن هپذيرفتند تا اينك و نظر نويسنده را نمي
اصـرار بـه نظـر     باز نويسنده هاي بعدي متأسفانه در پاراگراف. ر منتقدان ذكر نمودتأييد نظ

سابق خود دارد ولي در پاسخ بـه ايـراد محكمـي كـه خـود در پـاراگراف اول ذكـر كـرده         
گـو اينكـه در   . دنماي وقي يا ماده قانوني روشن براي دليل خود ارائه نميهيچ دليل حق،است
ول عدم امكان پذيرش كار و ضعف به عنـوان آورده شـركت،   منطق وي او را به قب ،نهايت

  )217ص . (راهنمايي كرده است
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مجمـع   ،در هـر حـال   ،در مورد محل انعقـاد بايـد گفـت   : پاراگراف پنجم ،235 فحةص
توان  تواند در محلي دعوت شود كه براي برخي شركاء موجب زحمت باشد و اصوالً مي نمي

نامه يا تصميم تمام شركاء نچه در اساسنامه يا شركتگفت مادام كه محل ديگري غير از آ
 در صـفحة . ن شده قبلي را تغييـر داد توان محل تعيي در مجمع عمومي مشخص شده، نمي

اي تعيـين شـود كـه     زمان تشكيل جلسه بايـد بـه گونـه   « :در مورد زمان گفته است ،236
در بحـث مكـان نيـز     مشابه اين استدالل بايد ،»ت كافي براي تهيه مقدمات آن باشدفرص
  .بشود
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ز از ايجا دهشسعي  ، امااست برگرفته از مباحث فقهي كه مطالب كتاب حاضراينبا وجود

الباً همراه مثال هستند، كه غ ،مباحث با تفصيل بيشتري گويي مرسوم در آنها پرهيز شود،
مطالب  سهولتكه اين امر بر  هدها و مستندهاي اضافه اجتناب ش ستداللو از آوردن اارائه

ها هم  و جمله بندي م دستوري، تا حد زيادي رعايتعالئ رسدبه نظر مي. افزوده است
 ،در برخي موارد ،اما.كار برده شوندهاند و سعي شده است كلمات فارسي ب ويراستاري شده

 )173ص (قاعدتاً و استثناعاً) 54ص (، عرض )55ص (جمل  :دهاي غير فارسي مانن كلمه
هاي معمول در حقوق  مطابق واژه ها واژه دراين كتاب سعي شده است. كار رفته استهب

به همانصورتي كه  ،هاي ابنيه و اشجار كلمه كار برده شوند؛ مانندهب) و قانون مدني(مدني 
-اين ،در بسياري از موارد ،البته. به كار رفته است -به بعد  166 فحةدر قانون آمده ـ ص

  .اندها معنا شده گونه واژه
 ،مثل. هاي بيشتري استفاده شده است هاي مشابه از نمودارها و مثال نسبت به كتاب

در  باشندئلي كه مرتبط با مباحث كتاب ميخصوص مساهب.  23و  22، 21 هايصفحه
شرح مواد قانوني مربوط به ارث  ،پايان كتاب آورده شده است و چون هدف از تدوين كتاب

چون كتاب مورد نظر در مقام شرح مواد  از تمام مواد مربوطه بحث شده است؛ يعني، ،است
، مباحث آنچه در قانون مدني بيان شده استدر هر بخشي مطابق  ،قانون مدني است
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 ؛مانند ،آنچه در قانون نيامده نيز مطرح شده است ،اي موارد در پاره ،حتي. مطرح شده
درست است كه كتاب . )153ص (ارث انسان دو سر  و) 70ص (والدت از تلقيح مصنوعي 

ي نبوده اما چون در صدد طرح مباحث فقه ،هاي فقهي و روايات نيست شامل استدالل
  .ايرادي بر آن تلقي كرد توان ،اين امر را نمياست

هاي شوراي عالي برنامه ريزي مطابقت دارد و تنها برخـي از مباحـث    فصل كتاب با سر
  .از جمله فصل چهارم كه خالصة مطالب قبل است ،به صورت اضافي مطرح شده

، سطر 33ص  :ملهاز ج ؛است ، مطالب بدون ذكر منابعدر بسياري از موارد ،متأسفانه
، بند سوم ؛ ص 120؛ ص 9، سطر 119؛ ص 90، سطر 114؛ ص 88، سطر 113؛ ص 17

  .15، سطر 168ص  ؛13و  12، سطر 153؛ ص 21، سطر 117
از جمله  ؛ارجاعات منطبق بر متن مورد ارجاع نباشد ،رسد در برخي از موارد به نظر مي

» والء ضمان جريره«اين كتاب نظر صاحب جواهر مبتني بر قرارداد بودن  19 فحةدر ص
انتساب مزبور به صاحب  11كتاب در سطر  53 فحةصدر و يا  )257 ،9ج : جواهر(نيست 

اند  نيز به درستي نقل نشده 3و روايات در پاورقي ) 37 ، 39ج :جواهر(جواهر درست نيست 
ج [نقل نشده است به درستي ريه صاحب جواهر نظ 4و  3سطرهاي ، 41صفحةدر و نيز 

تعريف » والء عتق«ولي در رياض ،استكتاب از رياض نقل كرده  18 فحةص .]311 ،39
تحليل مواد قانوني و جمع  نظر زاز ديدگاه حقوقي، مباحث ا )147 ،9ج : رياض(نشده است 

كتاب با كمبود مواجه  رويه قضايي، ، اما ازنظرآوري قوانين مربوطه تقريباً رعايت شده است
ها و هيئت عمومي استفاده نشده است و  از مستندهاي قضايي و احكام دادگاهتقريباً . است

توجه  ،كه مستند حكم هستند ،فقهي، نگارنده كمتر به آوردن آيات و روايات اما ازنظر
ن رود سبب تضعيف فقه در نظر دانشجويا احتمال مي ،اي از موارد كرده است كه در پاره

  :از جمله ،شود
اظهار داشته است » والء ضمان جريره«كتاب در ارتباط با  18ـ نگارنده در صفحه 1
والء ضمان جريره نيز با اصل شخصي بودن جرم و مجازات متضاد است و در حال «:كه

در متون فقهي اشكالي در مشروعيت ضمان در حالي كه ،»يابد حاضر در عمل تحقق نمي
در اين كتاب  مضافاً) 362، 5ج  :جامع المداركيد احمد خوانساري، س(جريره وجود ندارد 

حقوقي نيز به اصل  نظرچندين روايت هم نسبت به مشروعيت آن آورده شده است و از 
اي وارد شده است كه ضمان جريره نيز  شخصي بودن جرم و مجازات ، استنادهاي چندگانه

  .تواند يكي از آنها باشد مي
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سد حكم مزبور ريشه ر به نظر مي« :آورده است »حبوه«در مورد  115 ـ در صفحة2   
شود كه حبوه  مياز اين عبارت فهميده چون . »اي گذشته داشته در زندگي قومي  و قبيله

اين مطلب، بيان مصلحت نيست و اختصاص به همان زمان دارد و قبل از  در زمان كنوني
، احتمال دارد تأثير نامطلوبي از است شمردهرا از ضروريات فقه اماميه بر حكم آننويسنده 

ممكن است مؤلف تنها در صدد بيان تاريخ  ،اگر چه ؛ذهن دانشجو بگذارد احكام فقهي بر
  .باشدبوده  حكم فقهي مزبور

تقريباً است و شده  براي دورة كارشناسي نگاشته اين كتابرسد  به نظر مي ،در كل
اما از  .)ها ده از شيوه تحليل عقلي و پردازش دادهبا توجه به استفا( باشد ميخوب و مناسب 

و از رسالة مستقلي كه بزرگان  از منابع فقهي بهره برده نشده خود موضوع، از بسياري نظر
چون در كشورهاي اسالمي  ،بر اين استفاده نشده است و افزون ،اند در اين باره نوشته

طور هها ب قوق آنها در بحثمناسب بود از ح ،احوال شخصيه از فقه گرفته شده است
، همچنين از منابع. ب مزبور نقص بارز داردشد كه از اين جهت كتا تطبيقي استفاده مي

در حالي كه چاپ جديد آنها  ،شده ، استفادهكهامروزه كمتر معمول است ،هاي قديمي چاپ
شرح لمعه  جواهر الفقه، رياض المسائل، المبسوط، باشد، مانند ترس ميموجود بوده و در دس

  . ...و 
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  مختصر حقوق خانواده: نام كتاب
  حسين صفايي، اسداله امامي: مؤلف
  دادگستر: ناشر

  دوم، تهران: نوبت و محل چاپ
  1378: سال نشر

  
و نويسندگان در  .اشكال خاصي ندارد در اين كتاب رعايت شده و قواعد زبان فارسي
از  ،حالدر عين و اند با جمالت كوتاه انديشه خود را بيان دارند  حد امكان سعي نموده

بهره گيري از فنون و  از نظر. اند  نيز بهره گرفتههاي تخصصي دقيق  اصطالحات و واژه
  .اردضعف وجود د ،به ويژه كاربرد تمثيل ،ابزارهاي الزم براي تفهيم مطلب

  :از لحاظ محتوا نيز الزم است به موارد زير توجه شود
 ، در گفتار چهارممثالً. اي از موارد مطالب از جامعيت الزم بهره مند نيست الف ـ در پاره

، از قرابت رضاعي 112ص » معين عقودمراتب در «: عنوان، از باب نخست بافصل سوم
، از مسائل 148ص » مهر«ث دوم همچنين در مبح. يا محارم رضاعي بحثي نشده است

 از طور كليهثير بطالن نكاح در مهر و بتأثير انحالل نكاح در مهر، تأ: مربوط به مهر نظير
از مطالبه مهر به نرخ روز، تضمينات قانوني همچنين . رابطة مهر و عقد صحبت نشده است

ر بحث د،به عالوه. يا حقوقي مهر همچون بيمه مهر و نظاير آن صحبت نشده است
انحالل نكاح از انفساخ نكاح، از بذل مدت و انقضاء آن در نكاح منقطع بحث نشده و 

، شايد عنوان كتاب كه البته. اصوالً هيچ بحثي از نكاح موقت و احكام آن نشده است
  .است توجيهي براي عدم ذكر مطالب مذكور باشد مختصر حقوق خانواده



 نقدنامه فقه وحقوق  36

زيرا  ؛رسد كتاب مذكور خوب به نظر مي ب ـ از حيث ترتيب و تسلسل منطقي مطالب،
و است صحبت كرده ) ازدواج، انحالل ازدواج و قرابت و نسب(نويسنده از سه عنوان كلي 

  . صورت منطقي تقسيم بندي نموده استه در خصوص هر عنوان مطالب را ب
اي موارد تحقيقات جدي صورت  استفاده از منابع مرتبط با موضوع در پاره ج ـ از نظر

اما نويسندگان از  ،صوت مقاالت حقوقي در مجالت حقوقي منتشر شده استه فته كه بگر
دكتر مهرپور در آقاي ،كه از موانع نكاح است ،در زمينة استيفاء عده ،مثالً. اند آن سود نبرده
زوجه منقطعه را در استيفاء عده مؤثر  ،اي با استناد به منابع معتبر فقهي ضمن مقاله

  .داند مي
رعايت اصول علمي رشته حقوق به چشم  از نظر اي موارد اشكاالتي پارهدـ در 

  :نمونه ، برايخورد مي
زيرا ؛يك تعهد اخالقي نيست) وعده نكاح(نامزدي «آمده است كه  34 فحةصدر ـ 1

ال حال اين سؤ .»اصوالً جاي بحث از تعهدات اخالقي در كتب اخالق است و نه در قانون
تواند داشته  چه اثراتي مي ،خالقي نيست و تعهد حقوقي استاگر تعهد ا كه  مطرح است
اجبار به  ،ثانياً. كند نامزدي ايجاد علقه زوجيت نمي ،اوالً ،1035موجب ماده هباشد؟ زيرا ب

به  ،يعني آورد؛ بار نميبر هم زدن نامزدي مسئوليتي هم به  ،ثالثاً .كند ازدواج هم نمي
 ،با اين توصيف. مزدي خسارتي قابل مطالبه نيستصرف امتناع از وصلت و بر هم زدن نا

ن براي وصف حقوقي قلمداد نمود؟ ايداراي توان اين را تعهد اخالقي ندانست و  چگونه مي
مناسب مطلب را  بود نويسندگان با مقدمه بهتر. تواند سؤال باشد اي مي هر خواننده

جواب قانع  ،ي نيستگفتن اينكه در قانون جاي بحث تعهدات اخالق شكافتند، فقط مي
به ويژه آلمان و سوئيس وعده  ،ناگفته نماند در حقوق اروپايي. رسد اي به نظر نمي كننده

مگر در مورد وعده نكاح كه اثر  ،)اگر وعده شرايط عقد را داشته باشد(عقد اثر عقد را دارد 
اساساً در حقوق ايران هيچ  ،زيرا .يستنكاح را ندارد؛ اين تصريح در حقوق ايران ضروري ن

 1035بنابراين قسمت اول ماده . چه وعده بيع باشد يا وعده نكاح ،اي اثر عقد را ندارد وعده
حقوقي تصريح به اينكه وعده نكاح هاي  نظاماقتباس از حقوق اروپا است و در آن  ،م.ق

رد ولي در به عنوان يك استثناء بر قاعده كلي ضرورت دا ،كند علقه زوجيت ايجاد نمي
  . حقوق ايران چنين نيست

ماده . و تبصرة آن صحبت شده است 1041از مادة  ،73و  72 هايـ در صفحه2   
آن از صحت نكاح قبل از بلوغ  اح قبل از بلوغ صحبت كرده و تبصرةمزبور از ممنوعيت نك
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 اين سئوال مطرح است كه آيا حكم ،حال. كرده استبحث با اجازه ولي با شرط مصلحت 
ماده با تبصره متعارض است يا هر يك حاوي حكم حقوقي خاصي است؟ نويسندگان در 

و فقها اختالف است  نويسند كه ميان مي) ، پاراگراف دوم73 فحةص(توضيح ماده مزبور 
نمايند كه در حقوق ايران بايد  و چنين استنباط مي...  دانند بعضي عقد صغير را باطل مي

نون با هيچ يك از اصول علمي اين استنباط از قا. فذ دانستنكاح صغير مميز را غير نا
از ممنوعيت نكاح قبل از بلوغ صحبت مي كند و نه از  1041زيرا ماده  ؛ندارد مطابقت

از . بطالن يا عدم نفوذ آن و مشخص است كه ممنوعيت، حكم تكليفي است نه وضعي
عقد نكاح و چون نكاح در  مذكور از نكاح صحبت شده و در تبصره از ، در مادةسوي ديگر

. دانند و در عقد مجاز مي را در وطي، حقيقتاي آن لغت به معناي وطي يا عقد است، پاره
كه  ،توان نكاح مورد نظر در ماده را به معناي آميزش تفسير كرد تا با حكم آن مي

ماده د كه آن شو ، تفاوت ماده و تبصره روشن ميبا اين بيان. تطبيق نمايد ،ممنوعيت است
اين تفسير با سر فصل ماده كه . كند صحبت مي ميزش مبتني بر نكاح، قبل از بلوغاز آ

را دارد ـ يعني سالمتي جسمي ـ هماهنگ و سازگار ) قابليت صحي براي نكاح(عنوان 
  .است

، مقررات جديدي اي موارد در پاره .رسد از حيث استفاده از اطالعات به روز به نظر مي
يا مدت اعتبار گروهي عدم  ر مسئله مطالبه مهريه به نرخ روزد ،مثالً. ده استوضع ش

 ،سازش كه در مقررات جديد پيش بيني شده يا صالحيت دادگاه در مورد دعوي نسب
، در دادگاه خانواده است كه دادگاه مدني خاص دانسته شده است و يا مثالً  289فحة ص

از اصالح شدة  بهتر بود.استه م صحبت شد.ق 1173كه از ماده  354و  368 هايصفحه
، هر چند كه به بعضي موارد در ملحقات چاپ دوم اشاره شده شد هم بحث مي مادة مزبور

  .است
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  داد هاي خارج از قرار حقوق مدني، الزام: نام كتاب
  ناصر كاتوزيان: مؤلف
  انشگاه تهراند: ناشر

  اول، تهران: نوبت و محل چاپ
  1374: سال نشر

  
كتاب بسيار جامع، فراگير و هماهنگ است و آنچه در متن آمده در فهرست نيز ذكر 

دفتر اول  ،براي مثال .تناسب شكلي بر هم خورده است ،اي از موارد در پاره. شده است
صفحه، فصل دوم  141صفحه يا اينكه فصل اول  273، ولي دفتر دوم صفحه است 598
صفحه  52صفحه و فصل پنجم  94صفحه، فصل چهارم  212فصل سوم  صفحه، 76

  .است
به  ،لكن در برخي موارد ؛هاي شوراي عالي برنامه ريزي است فصل كتاب مطابق سر

، ش مانند .ايش حجم كتاب شده استزتفسير موضوعات فرعي پرداخته شده كه باعث اف
از آنجا كه كتاب مذكور نخستين . شده است ، از سر فصل مذكور بيشترو بدين سان 294

دكتر عبدالحميد اميري قائم مقامي در رشتة  حقوق تعهداتاثر حقوقي بعد از كتاب 
اول است  به ظاهر چاپ بكتا. اند اي از ايرادها قابل اغماض است، پاره »مسئوليت مدني«

اسم  اندكيتغيير واست كه با  قهري ـ مسئوليت مدني ضمانولي در واقع همان كتاب 
  .جديد منتشر شده است

مؤلف . تسلسل، ترتيب و انسجام منطقي مطالب از حيث محتوايي بسيار خوب است
عمده هدف وي . طور جامع بيان نموده استهمحترم در سر آغاز كتاب اهداف خود را ب

نويسنده در كتاب از . دگان جديد استتوجيه استفاده از حقوق خارجي و تأليفات نويسن
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را جمع آوري نموده قواعد الهي سخن گفته و به سليقة خود قواعد و مقررات متناسب با آن
  .است

  :از جمله .از حيث طرح تلويحي سئواالت اساسي بايد گفت كه سئواالت فراوان است
  آيا امكان جمع فقه و حقوق خارجي وجود دارد؟) 1
  ارد يا مدني؟ديه وصف كيفري د) 2
  و ضمان قهري ماهيت واحدي دارند؟ يآيا مسئوليت قرارداد) 3
  تقصير زيانديده چه تأثيري در مسئوليت وي دارد؟) 4
5... (  

نويسنده در تمام كتاب به دنبال . در قوانين ما مسئوليت اصوالً مبتني بر تقصير است
معلوم نيست كه عبارت  ليو باشدؤفق مينيز م ياثبات فرضية ياد شده است و تا حدود

حقوق مسئوليت مدني در آخرين تحول خود به جاي تكيه بر تقصير « 43مجمل صفحة 
مرتكب و مجازات او بر لزوم جبران ضرر تمايل دارد؛ هدفي كه از ديرباز در فقه دنبال شده 

  .است پذير دفاع ، اصل نظريهبه هر حال. كند را چگونه با اين فرضيه جمع مي» است
ئواالت صريح و طور كلي شيوة استدالل و پاسخگويي به سهها، ب نظر از نتيجهصرف 

طور صريح و قانع كننده هاي از سئواالت ب ولي به پاره. است شدني قبول ضمني، مطلوب و
  :جواب داده نشده است

  ند؟او قواعد دست و پا گير كدام حقوق زنده چيست: 85فحةص)  1
طور ناشناخته و نامعين خسارت هيكي از چند سبب ب هرگاه: 370و  349 هايفحهص) 2

  وارد كند، جبران خسارت چگونه خواهد بود؟
  ؟فقه تازه چيست: 43 فحةص) 3

اقل از نظر شوراي حدگويد كه اعتبار آنها  مؤلف گاهي از مقررات و قواعد سخن مي
ررات مرور مق ه، بمثال براي .اند نگهبان زير سئوال رفته و مغاير مقررات شرعي اعالم شده

بدون اينكه به نظر  ،و گاه از آنها به تفصيل ياده شده است زمان در تمام كتاب استناد شده
و اين ابهام را براي دانشجو پيش ) 515ص  ،315ش (اي شود  شوراي نگهبان اشاره

  آورد كه آيا هنوز مرور زمان معتبر است؟ مي
دارندگان اتومبيل و قواعد حاكم بر  مسئوليت«يكي از ابتكارات كتاب اراية طرح قانون 

با توجه به . ه تهيه و پيشنهاد شده استدما 11اين طرح در  .»هاي رانندگي است تصادم
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گذاري تواند راهنماي مفيدي براي قانون هاي موجود در اين زمينه، اين طرح مياشكال
  .تالش مؤلف و دقت نظر وي در اين باره قابل تحسين است. باشد

، ص براي مثال .نيز جالب است ها اي از سئوال هاي پاره در ارائه پاسخ تالش مؤلف
  .جلد دوم 85و  84، 74 هايو نيز صفحه 224فحة ص ، 223

بايد  ،هاي جديد از حيث رعايت تغيير و تحوالت متناسب با تحوالت موضوعي در چاپ
. ين استمتن از حيث دقت در تحليل موضوعات و وقايع حقوقي قابل تحس% 90گفت كه 

 بلكه ار نويسنده نباشدرسد كه به خاطر نقص ك در مورد ده درصد باقي مانده، به نظر مي
هايي كه در برخي از مسايل  راه حل. هاي فني بسياري دارد سنگين بوده و پيچيدگيبحث 

ص . (اي از مشكالت فني و حقوقي را بگشايد تواند گره پاره و موضوعات مطرح شده مي
38(  

همچنين متن كتاب  .تدريس در مقطع كارشناسي ارشد بسيار مناسب استكتاب براي 
كتاب بسيار  ،اگر چه ،در كل. ها استهيئت علمي دانشگاه يكي از منابع اصلي و كاربردي

ها به زبان اصلي باشد و  شود تا پاورقي اما به مؤلف پيشنهاد مي ،قدر و ارزشمند استگران
  .به ترجمة فارسي اكتفا نشود
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  الملل مباحثي از حقوق تجارت بين: نام كتاب
  ربيعا اسكيني: مؤلف
  نشر دانش امروز: ناشر

  اول، تهران: نوبت و محل چاپ
  1371: سال نشر

  
تأليف  حقوق تجارت بين المللمباحثي از مرتبط با كتاب  هايپيشنهاداشكاالت و 

  :ند ازاآقاي ربيعا اسكيني و به اختصار عبارت
ها در ذيل هر صفحه  و مناسب است كه پاورقي باشد،به روز نميها ـ تنظيم كتاب1

اي نكات فعلي مربوط  با اتخاذ چنين رويه. تر باشدآورده شوند كه امكان رجوع به آنها آسان
عدم وجود عناوين  مربوطه در فهرست و هايعدم اشاره به ذكر صفحه(ها  اورقيپ به

  .دشو نيز رفع مي) هاي مورد نظرمربوطه در صفحه
بيشتر اين  باشند و ـ منابع مورد استفاده بيشتر در ارتباط با منابع فرانسوي مي2

در  .ترسي دارندمنابع دس د مورد توجه افرادي باشد كه به اينتوان مي مجموعه مقاالت
تر بوده و امكان استفاده از مجموعه مقاالت  كه دسترسي به منابع انگليسي راحت  صورتي

مندان و هكه آشنايي عالقبر اين تري فراهم خواهد نمود؛ افزونرا در سطح وسيع
  .تري استسطح وسيع فرانسه در دانشجويان به زبان انگليسي نسبت به زبان

به  اما،است مسائل تجاري توجه كرده به مقاالت، در كليات هر چند كه مجموعةـ 3
طور جداگانه و در ارتباط با ههر مقاله بو د نباش منسجم و دنباله دار نمي لحاظ آنكه مباحث

 خصوصرد انتظار يك كتاب را ندارد؛ بهانسجام مو ضوع خاصي نگارش يافته است، لذامو
ضوع مسئوليت مدني ناشي از حوادث اتمي كه در ارتباط با مو) فصل ششم(در فصل آخر 
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ديگر تا حدود زيادي گسسته رسد ارتباط منطقي اين فصل با فصول  نظر ميه ب ،باشد مي
  .است
ي و اجراي احكام خارجي و آراء داوري در يفات شناسايـ فصل پنجم در ارتباط با تشر4

ه از سوي يك شد شرباشد كه عالوه بر اينكه اين فصل ترجمه مقاله منت حقوق فرانسه مي
حقوقي نظام ، موضوع منحصراً در ارتباط با يك ) آندره هووه(باشد  نويسنده فرانسوي مي

  .ده استحث تطبيقي و بين المللي خارج شبوده و از حالت ب
-به نظر مي باشد كه هاي موجود نيز نكاتي چند قابل توجه مي ـ در ارتباط با پاورقي5
 هابعضي از موارد پاورقي در ،مثال براي. باشدح آنها ميو اصالنياز به تجديد نظر  رسد

و يا ) شماره ندارد 47فحة كه در ص 14 فحةدر ص 1پاورقي  ،نمونه براي(ندارند  شماره
پاورقي بدان اشاره نشده در متن  ،باشد گونه صفحه يا مبحثي كه مورد نظر مياينكه هيچ

 47 فحةكه در ص 15 فحةص ،2نمونه فوق و نمونه بعدي آن پاورقي  ،مثال براي(است 
؛ همچنين )پس از ذكر مرجع فرانسوي، به صفحه و يا مبحث مورد نظر اشاره نشده است

ي كلزوم بازنگري در خصوص اسامي بعضي از كشورهاي سابق بلوك شرق نظير چكسلوا
 .باشد خير در اروپا ضروري ميهاي ا با توجه به رويدادهاي سالكه يا آلمان دمكراتيك 

  )42ص (
) كتاب 19ص .... (ـ در بحث مربوط به نقش مؤسسات خصوصي بين المللي در 6

و مقررات متحد ) 1990(هاي جديد اينكوترمز  ست توجه خاص به مجموعهاضروري
صورت متن هب UCPعنوان  19و در پاورقي  شود) 1994( الشكل اعتبارات اسنادي

  .فرانسوي آن بسنده نشود ضافه شود و به ذكر عنوان به آن ابه  انگليسي



43 
 

  
  
  
  
  
  

  هاي تجاري مباحث تحليلي از حقوق شركت: نام كتاب
  عيسي تفرشي محمد: مؤلف
  دانشگاه تربيت مدرس: ناشر

  اول، تهران: نوبت و محل چاپ
  1378: سال نشر

  
كتاب از حيث ميزان تتبع و تحقيق بسيار خوب و همت و حوصله نويسنده در اين 

كتاب حاوي مطالبي در خور تأمل و  نكته سبب شدههمين . زمينه شايان تقدير است
اين كتاب بر كتب موجود در حقوق تجارت از لحاظ حجم  ،به هر حال. سودمند باشد

  .ها برتري دارد تحليل و برخي دقت
اند كه از  سعي كردهايشان  ،استدر حدود اطالعات فقهي نويسنده بوده  تا آنجا كه

حقوق اسالمي نيز در مقايسه و تحليل بهره ببرند و نكات خوبي نيز در اين زمينه بيان 
كه فقها مطالبي و مسائلي را به نحو  ،»ورشكستگي« غير از؛ ولي بايد گفت در بهاند داشته

د منابع كافي ، به لحاظ نبودر ساير امور ،)و خيار تفليس باب افالس(نسبتاً مشروح دارند 
وب و مفيد اند به همان اندازه خ آنچه كه گفته ، اگرچهمطالب چنداني در كتاب وجود ندارد

مسائل جديد حقوقي از ديدگاه عميق يم تحليل و تبيين حق آن است كه بگوي. است
ه قوه استنباط از منابع بتوانند اسالمي بايد از سوي مجتهدين صورت گيرد كه با توجه ب

  .حق مطلب را ادا كنند
ارتباط محتوايي ) 7و  6و  5(كتاب در هفت فصل تدوين شده كه سه فصل آخر آن 

خوانندگاني كه هدف به مفهوم معمول ندارد و مطالعه آن براي » حقوق تجارت«زيادي با 
قيق و دقت نظر قابل توجهي البته تح. مالل آور است ،امور ندارند خاص يا نيازي به اين
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بود در مجموعه مقاالت يا كتبي مستقل با  ولي بهتر مي ،در اين سه فصل صورت گرفته
 صفحه به 10سه فصل مزبور حدود شايد از كل مطالب . شد عنواني مناسب منتشر مي

  .اختصار در خور اين كتاب باشد
  :خي از اشكاالت كتاببر

ت ساختماني و ايجاد مسكن را عمل تجاري عمليا: پاراگراف چهارم،27فحة ـ ص1
چه به لحاظ نظري و واقعيات تجاري و اگر. داند ميقانون تجارت  2ماده  1مشمول بند 

شود و قانون تجارت بايد  اقتصادي عمليات مزبور تجاري است ولي مشمول بند مزبور نمي
  )5به شماره  :ك.ر( .از اين لحاظ اصالح شود

ان سازان معامالت ساختمان را با اين استدالل كه ساختم: 34-36 هايـ صفحه2
 قانون تجارت 2ماده  1آنها را بفروشند ، تجاري و مشمول بند  خرند تا مصالح را مي
  .دانسته است

، كه اصوالً اين كار نيست» مصالح«بايد گفت قصد ساختمان سازان خريد و فروش 
فروشند و چون ساختمان  زشي افزوده دارد ميآنان ساختمان را كه ار ،است شغلي مستقل

معامالت آن به هيچ وجه تجارتي  ،قانون تجارت 4به تصريح ماده  ،غير منقول است
  .بدين ترتيب استدالل فوق درست نيست. شود محسوب نمي

هاي موضوع انواع شركت«: گويد ها كه ميقانون تملك آپارتمان 5البته استناد به ماده 
به منظور  ،خانه و آپارتمان و محل كسب ساختنتجارت كه به قصد قانون  20ماده 

از انجام ساير معامالت بازرگاني غير  ،شود سكونت يا پيشه يا اجاره يا فروش تشكيل مي
ساير معامالت «با توجه به عبارت  خصوص،به.اند مربوط به كارهاي ساختماني ممنوع

ختماني ـ و نه هر غير منقول ـ تجاري توان استدالل كرد كه معامالت سا مي» بازرگاني
  .است

نيست » معامله«بايد گفت عمل مزبور » ساختن«در خصوص تأكيد نويسنده به عمل 
توان عبارتي يافت  نيز نمي قانون تجارت 2تا تجاري باشد و در هيچ يك از بندهاي ماده 

  .ساختمان را بتوان تجاري دانست» ساختن«كه طبق آن صرف 
ايشان در مقام توجيه . رسد صحيح به نظر نميآقاي دكتر ستوده استناد به سخن 

تجاري بودن معامالت غير منقول و نقد قانون تجارت در وضعيت فعلي است نه آنكه 
  .آن را تجاري محسوب كند ،2ماده  1بخواهد با استناد به بند 
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ح توضيهاي تجاري شركت» ادغام«در مفهوم و مقصود از  مناسب بود: 37فحة ـ ص3
  .اينكه چنين اصطالح و روشي در قانون تجارت ايران نيست خصوصحقوقي بدهند به

را از اجزاي الزم در ساختار » قصد انتفاع«در اين بند : 6بند  ، 55 فحةـ ص4
هاي تجاري، كافي است در تمام انواع شركت ،بايد گفت. هاي تجاري دانسته است شركت

اعم ازآنكه قصد انتفاع داشته  ،قانون تجارت باشد 2عمليات آنها يكي از بندهاي ماده 
هاي سهامي داراي ضمناً اين مطلب جدا از اين مطلب است كه اگر شركت. باشند يا نه

و فارغ از (شوند  ياد شده باز تجاري محسوب مي 2خارج از بندهاي ماده  ،موضوعي باشند
  ).قصد انتفاع يا غير آن

» قرارداد شركت«نيست مقصود نويسنده از روشن : پاراگراف آخر ،62 فحةـ ص5
كت با ساير شود يا قراردادي كه شر قراردادي است كه براي تشكيل شركت منعقد مي

با عبارات ذيل همين پاراگراف و نيز پاراگراف قبل همسان  ،حالبه هر. بندد اشخاص مي
  .نيست
، احزاب ها وگروه تصريح كرده كه ارادة 67آخر صفحة : 67و  69هاي ـ صفحه6

اده ار ،69 فحةبحث ص در خاتمةولي  ،است» اداره كنندگان مؤسساتشان« مستقل از ارادة
شخص  ، اينكه ارادةمثالً. شخص حقوقي بيان كرده است تصميم گيرندگان را همان ارادة

ون اتخاذ همين عنوان و به موجب اساسنامه يا قان حقوقي در تصميمات اركان آن كه با
اي نيست كه اداره كنندگان در غير از عنوان  لزوماً همان اراده راده،ه اين اك آيد؛شود مي مي

  .مزبور و به عنوان اشخاص مستقل داشته باشند
). صاحب حساب(نه شركت  پردازدمي) محال عليه(، چك را بانك از طرف ديگر

ضمن آنكه مسئوليت مدير در پرداخت چك در . مقصود از عبارت چندان مشخص نسيت
  .تواند قلمداد شود سئله، دليل عدم نمايندگي نيز ميفرض م
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  حقوق تجارت: نام كتاب
  محمد علي عبادي: مؤلف
  گنج دانش: ناشر

  اول، تهران: نوبت و محل چاپ
  1375: سال نشر

  
براي دانشجويان غير رشته  مخصوصيي به نگارش درآمده است، بهمتن ساده و شيوا

 ولي برخي خوب استكتاب از نظر ادبي . حقوق، اطالعات خوبي را ارائه نموده است
  :مثال ايرب. ئل نگارشي در آن رعايت نشده استمسا

 خر؛، چهار سطر به آ241 فحةص ، يك سطر به آخر؛241 فحةص ، سطر آخر؛3 فحةص
  .2سطر  ،14 فحةو ص 4سطر  ،284 فحةص

بايد گفت كه متن اصطالحات  ،هاي تخصصي  كارگيري اصطالحات و واژههاز حيث ب
مولي است و نكته خاصي هاي تخصصي حقوق نيز مع اي ندارد و در استفاده از واژه ترجمه
  .ندارد

در . دكراستفاده مي از فنون و ابزارهاي الزم بيشتربراي تفهيم مطلب  بهتربود نويسنده
 بعضي نكات علمي است. عمل شده است ايجاد سئوال و انگيزه در دانشجو بسيار ضعيف

توانستند به عنوان طرح سئوال به عهده  اند و الاقل مي كه ايشان اصالً متعرض آن نشده
هايي از  توانستند براي آموزش بهتر فرم در آموزش علم حقوق تجارت مي. دانشجو بگذارند

-اي از فرم و سفته و برات را در كتاب ارائه نمايند و در تشكيل شركت ها نيز نمونه چك
را ارائه نمايند و همين شيوه را در ... هاي مراحل تشكيل شركت و اساسنامه نويسي و 

ها و مصوبات جديد در  پيشرفت. چگونگي كار اداره تصفيه امور ورشكستگي به كار ببرند
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و چه در سطح داخلي ) كنوانسيون ژنو(سطح بين المللي چه در  ،علم حقوق تجارت
از آراء وحدت رويه در دعاوي تجاري نيز . در آن لحاظ نشده است ،)تغييرات قانون چك(

  . استفاده نشده است
، از موارد مطالب فصول و عناوين در بسياري. اردمحتويات متن با فهرست مطابقت د

  :مثال جامعيت ندارد، براي
صحبتي  ،هاي الف و ب دادگستري كه در بحث ورشكستگي مطرح است از صندوق) 1

  .به ميان نيامده است
قانون تجارت بحث شده و بسيار  249كه در ماده  ،سلسلة ظهر نويسي دربارة) 2

  .بحثي به ميان نيامده است ،مفصل است
  . كه بسيار بحث انگيز است، صحبت نشده است ،قانون تجارت 557ماده  از) 3
، در كتاب نمايد كه بحث تئوري محل را مطرح مي ،قانون تجارت 274و  290د موا) 4

  . طور اجمالي مطرح شده استهفقط ب 240 فحةو در ص بسيار ناقص بحث
تخصيص محل برات پشتوانة قانوني ندارد و استنادي به منبع آن  ،241 فحةدر ص) 5

تة بحث شده است و براي رش ارده كه مطالب به اختصاين ايراد عم جزالبته به .نشده است
  .است جام و تسلسل منطقي مطالب مناسبانس تخصصي حقوق كافي نيست، ترتيب،

به روية قضايي فرانسه و آلمان در موردتئوري محل شده، اما اي  اشاره ،240 در صفحة
غير از  واد قانوني كتاب بي اشكال است، امااز حيث استناد به م. مدرك آن ذكر نشده است

حقوق استفاده شده يا الاقل سايراساتيد  به طور حتم از نظرات،ها و تفسير از مواد تحليل
ها ارجاعي  حتي يك مورد هم در زير نويس گرفته است، امامورد مالحظة مؤلف قرار 

است، اما به دليل اختصار براي  اصول علمي رعايت شده ،اگر چه. شود مشاهده نمي
  .نيستمناسب و مكفي »حقوق تجارت«درسيواحدهاي  تدريس
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  1آيين دادرسي مدني ج : نام كتاب
  نادر مرداني و محمد جواد بهشتي: مؤلف
  ميزان: ناشر

  دوم، تهران: نوبت و محل چاپ
  1381: سال نشر

  
توان به موارد زير  حيث رعايت قواعد ويرايش و نگارش،مي از. كتابروان و رسا است

  :اشاره كرد
  / . / :استفاده شده است مثل ،  از برخي عالئم و قواعد معمول) 1
   15سطر  ،145 فحةمثل ص .كار رفته استهبعد از ويرگول، واو ب ،در برخي موارد) 2
حوزة « 29 فحةر صد ،مثالً .در تقسيم بندي ها شيوة واحدي رعايت نشده است) 3

  .عنوان ندارد» صلحيه
با  ،و در برخي موارداست تقسيمات ذيل فصل با عدد شروع شده  ،در برخي موارد) 4

  ).به فهرست :ك.ر(حروف 
كيفيت اثر از لحاظ حروف نگاري، صفحه آرايي، صحافي و طرح روي جلد در حد 

اما از نظر  ،است تناسب حجم اثر با تعداد واحدهاي درسي رعايت شده. متوسط است
كه است محتوا، بسياري از مطالب در حجم مورد نظر به مطالب تاريخي اختصاص يافته 

  .ندارد عملي  كاربرد
كار رفته است و به جز موارد رايج، هاصطالحات تخصصي و حقوقي در حد معمول ب

بحث طرح  :، مانندبهره گيري از ابزارهاي علمي. سازي خاصي صورت نگرفته است معادل
بسياري از مطالب كاربردي . مقدماتي، جمع بندي نهايي، تمرين و آزمون بسيار كم است
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موارد قابل توجهي نيز كه مربوط به بعد از انقالب . نيست و مربوط به قبل از انقالب است
  .با توجه به تغيير مقررات كاربرد ندارد ،است

هاي  در قانون تشكيالت دادگاه 81با توجه به اصالحات انجام شده در سال  همچنين
از . طرح نشده است... دادسرا ، دادگاه كيفري استان و  :عمومي و انقالب، مواردي مثل

در . ها و اطالعات، مورد قابل توجهي در كتاب وجود ندارد و روز آمدي داده حيث نوآوري
از منابع خاصي استفاده نشده و از  ل استفاده است وچونقاب كتاب% 50فقط حدود  ، نهايت

  .)اعم از ماهوي و شكلي(ا نيز در حد متوسط است، نيازمند اصالحات استحيث محتو
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  اموالحقوق جزاي اختصاصي جرايم عليه : نام كتاب
  صالح وليدي محمد: مؤلف
  كبير امير: ناشر

  دوم، تهران: نوبت و محل چاپ
  1369: سال نشر

  
  :نقاط قوت كتاب

  .لمي و ارزشي نسبتاً مطلوب استعاز حيث ) الف
  .استناد و ارجاع مناسب استعلمي رعايت سبك  از حيث )ب
  .خوب استان مطالب متن از يارتباط شكلي م) ج
  .مناسب است كل متن از عنوان تا نتيجة تاحدودي منطقي متسلسل و انسجا) د

  :نقاط ضعف
  .متن در صدد پاسخ دادن به سئوال خاصي نيست) الف
  .اصول و مبادي موضوعة بحث در متن تصريح نشده است) ب
  .جامعيت مطالب و موضوعات در قياس با عنوان متن ضعيف است) ج
  تناسب حجم با تعداد واحد درسيعدم ) د

  .كم است تعداد و تنوع منابع و مĤخذ) ه 
  :هاپيشنهاد

  اصالحات در ويراستاري و نحوة ارجاعاتانجام ) الف
رسد و نياز به اصالحات و تكميل  كتاب در شكل كلي زياد مطلوب به نظر نمي) ب

  .مباحث دارد
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  )اموال و مالكيتجرايم عليه (حقوق جزاي  اختصاصي : نام كتاب
  محمد صادقي حسين مير: مؤلف
  ميزان: ناشر

  وم، تهرانس: نوبت و محل چاپ
  1376: سال نشر

  
  :نقاط قوت

  .متن از نظر علمي و ارزشي خوب است) الف
  .اندبسياري از مباحث كتاب به خوبي طرح و ارائه شده) ب

  :پيشنهاد
بهره گيري شود تا ذهن بهتر است از قواعد اصولي براي تحليل مسائل حقوقي  -

  .دانشجويان از نظر نحوة استدالل حقوقي تقويت شود
  .در مجموع كتاب خوبي است ،كتاب فوق -
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  حقوق جزاي  اختصاصي: نام كتاب
  ايرج گلدوزيان: مؤلف
  مؤسسه انتشاراتي جهاد دانشگاهي: ناشر

  پنجم، تهران: نوبت و محل چاپ
  1375 :سال نشر

  
اما از نظر  تا حدودي كتاب خوبي است،تأليف آقاي گلدوزيان  حقوق جزاي اختصاصي

  .باشدنمي و ارجاع به منابع به مطلوب محتواييشكلي و 
اسناد داده  هايدر مواردي نيز صفحهمنابع، كامل مشخصات  نكردن ذكر افزون بر

المسئوليه الجزائيه «كتاب در  47آنچه در صفحه  ،مثالً. شده با متن اصلي همخواني ندارد
. صلي مرجع تطبيق نداردبا متن ا ،شده است ارجاع 187فحة صبه » في الفقه الجعفري

، مطلب مورد اماارجاع داده شده  تحرير الوسيلهبه كتاب  75 فحةمطلبي كه در ص همچنين
  .شود مشاهده نمي در آنجا نظر نويسنده
و غالباً نوبت چاپ، محل  وارد، ضوابط ارجاع رعايت نشدهد مدرص 60الي  50در حدود 

توان به آنچه در  ، مينمونه براي. استها قيد نشده چاپ، ناشر، سال نشر در پاورقي
در مواردي . اشاره كرد ،آمده است... و  161ـ 100ـ 75ـ 85ـ 84 37ـ 29ـ 24 هايصفحه

  ... .و  191و  80؛ مثل صفحة نيز ارجاعات نسبتاً كامل است
  .فهرست مطالب كتاب خوب تنظيم شده است 
در مواردي هم  اما ،درصد است 70تا  60تناسب عناوين با فصول و مطالب حدود  

در ) بخش اول(است صفحه منحصر شده  115يك بخش به  ،مثالً .اصالً تناسب ندارد
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در ترتيب فصول و  .صفحه است 50ود حد) 29-79صص (حالي كه حجم بخش دوم 
  .شود مشاهده مينيز اشكاالتي ها  شبخ

  :زير است شرحهالگوي مورد نظر نويسنده در تقسيم مطالب ب
اما در بسياري  .ـ الف و ب ـ اول و دوم ـ اوالً و ثانياً 2و  1باب ـ مبحث ـ بخش ـ 

گاه بخش به بندهاي . خورد موارد ترتيب مذكور رعايت نشده و اين نظم كامالً بر هم مي
گاه بخش به اوالً و ، )183 فحةبخش اول و ص 170 فحةص(شود  منقسم مي... الف ـ ب 

به  140ص ( ....وگاه به اول و دوم ..)بخش دوم 190 فحةص(شود  منقسم مي.... ثانياً 
،گاه عدد به عدد .......)120ص (بندهاي الفبايي به عدد منقسم شده است  نيز يگاه،)بعد

  ،)95ـ  96ص ( به اوالً و ثانياً  عدد و يا )84ص ( مانند
  و )62و  63ص (اوالً و ثانياً به الفبا  يا )59ص (اوالً و ثانياً به عدد  و

  .)94ص (اول و دوم به عدد  نيز گاه
توان  ص شكلي كتاب را مية بيشتر و ويراستاري، نقايت با حوصلتوان گف در كل، مي

  . رفع كرد
فصل تمهيدي است و جزو متن درس  كتاب مقدمه ندارد و آنچهباعنوان مقدمه آمده، 
 ؛است و نه مقدمه كتاب »حقوق جزاي اختصاصي«باشد و در واقع مدخلي بر دروس  مي

ي، خالصه، نمايه، گير هنتيجكتاب . ولي فهرست مطالب به طور كامل تنظيم شده است
تنظيم موارد  كافي برايفرصتنويسنده رسد  به نظر مي تابشناسي و فهرست منابع ندارد،ك

  .اند فوق نداشته
مطالب الزم در اين % 60د تنها حدو: توان گفت از نظر بررسي علمي مطالب مي

 :مثل ،مدهاست و در مواردي هم اساساً نامي از مباحث به ميان نيا و بررسي شده تحليلاثر
اضطرار در جنايات، اجبار، اكراه در قتل و جنايات مادون نفس، حيات غير مستقر، جنايت 

  ... .در حال خواب و 
مثل آنچه در . مواردي نيز ذكر شده است كه در فقه جزايي و مواد قانوني سابقه ندارد

 زيرا .آمده است» قتل و صدمات بدني غير عمدي موجب ضمان« ندر عنوا 156حة صف
صدمه نامشروع  ،تمام جنايات غير عمدي اساساً موجب ضمان هستند و به طور كلي اوالً،

ثانياً جنايات غير عمدي از يكي . بايد الزاماً جبران شود ،اگر چه غير عمد باشد ،به ديگري
عنوان مذكور در عرض جنايات  ،از عناوين شبه عمد و خطاي محض خارج نيست و ثالثاً

رار گرفته است كه هرگز با مواد قانوني و فقه جزايي انطباق قشبه عمد و خطاي محض 
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 ،رد توجه نويسنده قرار گرفته استمو ، آنچه در اين بخش وباعنوان مذكورعالوههب. ندارد
هاي مطرح شده از مصاديق يكي  از مسائل مشترك همه انواع جنايت بوده و مثال ،در واقع

  .است) عمد ، شبه عمد، خطاي محض(هاي سه گانه جنايات  از صورت
متن كتاب سطحي است و بيشتر به ذكر مواد قانوني ـ بدون بررسي عميق آن مبتني 

ين فراسوي آن گذار ـ پرداخته شده كه گاه با مقررات و قوانلهام قانونبر منابع مورد ا
جز  هب .باشد ييپاسخگو اي دانشجو را در اين درسنيازه %50كتاب . آميخته شده است

از اين . گذار جزايي توجه نكرده استچند مورد اندك، به منابع دست اول مورد توجه قانون
و قواعد فقهي حاكم بر قوانين، موجب شده است كه  عدم توجه نويسنده به فقه جزايي ،رو

نويسنده نيز  هاي غلط بسياري از برداشت. كتاب از محتوا و عمق الزم برخوردار نباشد
تواند پاسخگوي سئواالت  اين كتاب دانشجو را اقناع ننموده و نمي. ناشي از همين امر است

  .باشد» 1حقوق جزاي اختصاصي «دانشجويان در زمينة درس 
 .عنوان انتخابي با محتواي مطرح شده هماهنگي و تطابق ندارد ،در بسياري موارد

ط است كه شرايشده در شرايط اجراي قصاص به مطالبي پرداخته : 70 فحةالف ـ ص: مانند
ط اجراي قصاص مسبوق به احراز بديهي است بحث از شراي. تحقق قتل عمدي است

مد و از شرايط تحقق ع... جود عقل، بلوغ و و عناصر ثبوت آن است؛ بنابراين، ط شراي
  .ط اجراي آنثبوت قصاص است نه از شراي

عمدي به جاي بيان ركن قانوني به در عنوان ركن قانوني قتل : 56 فحةب ـ ص
» مجازات قتل عمدي«است و بهتر بود عنوان نيز به شده پرداخته  »مجازات قتل عمد«

  .شد تغيير داده مي
ظاهراً حاكي از اين امر است كه در اين  ،عنوان مذكور در بند ج: 134 فحةج ـ ص

در حالي كه در تمام جنايات غير عمدي ديه . تعزيرات است ،موارد ما به ازاء جنايت ارتكابي
در مواردي با توجه به وجود خطاي جزايي در فعل ارتكابي و از  ،ثابت است و عالوه بر آن

اصطالح جنايت تعزيري . ر را نيز پيش بيني كرده استگذار تعزينظر حيثيت، قانون
  .نامأنوس و غير علمي است

با آنچه دربارة شبه عمد آمده » شبهه«ظاهراً اشتباه در مفهوم : 3بند  ،66 فحةد ـ ص
  .موجب انتخاب همين عنوان شده است

، ناگهان به ذكر اظهار نظر كميسيون »قتل در قرآن«در عنوان : 28 فحةـ ص ه
  . استشده ائات دربارة جنبة عمومي قتل پرداخته استفت
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، به بيان تعريفي از »قتل عمدي در قوانين موضوعه«در عنوان تعريف : 29 فحةـ ص و
  .استشده پرداخته » شرايع االسالم«

هيچ ارتباطي با عنوان كلي  ،رابعاًو  ثالثاً ،موارد ذكر شده در بندهاي ثانياً: 52 فحةـ ص ز
شود  ترتيب منطقي مشاهده نمي ،در بيان مطالب ذكر شده ،بسياري موارد در. انگيزه ندارد
  :دشو واردي از آن ذيالً اشاره ميكه به بيان م

با توجه به است آنچه در بيان مالزمه عمد با قصاص عنوان شده : 66 فحةـ ص1
  .دش بررسي ركن معنوي قتل ذكر مي بهتر بود با تغيير عنوان در ،محتواي متن

در حالي  ،است شدهركن مادي مطرح  بحث رضايت در قتل در حوزة: 37حة فـ در ص2
همين بحث در ركن رواني و با عنوان  ،به عالوه. كه اساساً ارتباطي با ركن مادي ندارد

  .مجدداً مطرح شده است) انگيزه(نامناسب 
اي  ـ در بررسي ركن مادي جنايات عمدي، به مبحث مهم رابطه عليت هيچ اشاره3
عنوان شده ) 130ـ  131ص (است درحالي كه در جنايات شبه عمد در يك صفحه نشده 
  .است
در بيان عناصر متشكله جنايت شبه عمدي هيچ ترتيب منطقي در : 129 فحةـ ص4

به مواردي نظير مسئوليت پزشكي اشاره شده  ،به عالوه. شود موارد ذكر شده مشاهده نمي
  .ندارد) همتشكل عناصر(است كه هيچ ربطي به عنوان مطالب 

مربوط به همه انواع  ،آنچه در بيان ادله اثبات جنايات مطرح شده: 79 فحةـ ص5
بهتر آن بود كه اين بحث به قسمت آخر جنايات  ،از اينرو. جنايات با اندكي اختالف است

  .شد ميمنتقل 
در . )123ص(است » دني غير عمديبقتل و صدمات «ـ عنوان مبحث سوم كتاب 6

قتل و صدمات بدني غير عمدي موجب «عنوان بخش دوم همين مبحث  همين حال،
تصور جنايات غير عمدي غير موجب ضمان، منتفي  ،با توجه به اينكه. باشد مي» ضمان
شود ـ عنوان  يزيرا با عدم ضمان فعل ارتكابي و نتيجه، اساساً جنايت قلمداد نم - است

در ذيل  ،عالوههب. است ناپذير توجيه مبحثدر ارتباط با عنوان و نيز  مذكور از حيث محتوا
مطالبي بيان شده است كه منحصر به نوع خاصي از جنايات  ،در بخش دوم ،عنوان اخير

بحث از سبب و مباشر و رابطة عليت بحث . نبوده و بر همه انواع جنايات منطبق است
  .مشترك همه جنايات است
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ن جنايت بررسي و تحليل اركا» جنايات خطاي محض«در عنوان : 163 فحةـ ص7
  . است؛ نويسنده در اين بحث به ذكر مواد قانوني اكتفا كرده است نشده
پس از مبحث  ،)شركت و معاونت در جنايات(ـ به طور منطقي بايد مبحث چهارم 8

زيرا سقط حمل نيز در قالب يكي از انواع جنايات قرار  .مطرح شود) سقط جنين(پنجم 
  . ...كب با مشاركت يا معاونت ديگري بدان دست يازد گيرد كه ممكن است مرت مي

آيا برخي احكام قسامه با «است ودر تمام طول كتاب فقط يك سئوال جديد مطرح 
  .باشدكه پاسخ به اين پرسش نيز ازنظر علمي مناسب نمي  »اصل برائت مغايرت دارد؟

، گره خورده استي با فقه جزايايران از آنجا كه حقوق جزا در نظام جمهوري اسالمي 
تالش در شرح و تحليل مواد قانوني و مباحث جزايي بدون توجه به احكام فقهي  گونه هر

  .كامالً ناموفق خواهد بود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



60 
 

  
  
  
  
  
  

  )2و1جلد (حقوق جزاي  عمومي : نام كتاب
  هوشنگ شامبياتي: مؤلف
  ويستار: ناشر

  ، تهرانپنجم: نوبت و محل چاپ
  1374: سال نشر

  
  از نظر شكلي

لكن در مواردي كه  سادگي بيان و رسايي برخوردار است،در بسياري از موارد، كتاب از 
ضمناً در مواردي هم به عدم . شود فاقد اين ويژگي و بعضاً مبهم است ذكر ميدر ذيل 
جب خدشه دار شدن رواني متن خوريم كه مو قواعد دستور زبان و اشتباه چاپي برميرعايت 

  .دشو مي
  موارد مبهم -1

  :جلد اول
 – 23و 22، ص 144ـ ص 9، ص 82ـ ص 6، ص  78ـ ص  23و  22، ص 75ص 

، ص 321دو سطر آخر ـ ص  257ـ ص  14الي  4، ص 237ـ ص  13، س 197ص 
  . 377ص  320

 – 10، س 203ص  -13، س 177ص  -9، س 126ـ ص  26، ص 73ص : جلد دوم
ص  -19، س  395ـ ص 15، س 318ـ ص  17الي  14، س 289ص -26، س 279ص 
  .23الي  21، س 456
  :موارد عدم رعايت قواعد زبان فارسي  -2
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ـ  23، س  382ـ ص  12، س 360ـ ص 6، س 141ـ ص  4، س 119ص : جلد اول
  .6، س 141ص 

 -1، س 307ص  -9، س 288ـ ص  15، س 198ص  -14، س 82ص : د دومجل
  .3، س 449ص 

  .ستكتابشناسي ا نتيجه گيري، خالصه، نمايه و كتاب فاقد -3
  

  محتوايي نظراز 
رسد  به نظر مي ،»حقوق جزاي عمومي«تعداد واحد اختصاص يافته به درس  برايـ 1

در  ،مثالً. از اندازه بسط داده شده ن بيشاين متن قدري حجيم است و برخي از مباحث آ
هاي حقوق يا علوم سخن به ميان آمده و بررسي شده  ابتداي كتاب از هر كدام از رشته

به طوري كه حدود صد صفحه از ابتداي  ؛اندمطالب آن رشته نيز تبيين شدهاست و بعضاً 
سيار ي اطفال بو يا مباحث مربوط به مسئوليت كيفر اول به اين مطالب پرداخته شدهجلد 

در برخي مباحث از حقوق جزاي عمومي خارج  ،عنواناز نظر. گسترده مطرح شده است
مربوط به طبقه  مبحث(در جلد دوم  ،مثالً. شده و مباحث حقوقي ديگري مطرح شده است 

مطرح و مصاديق آن  ،فساد في االرضباعنوان مجازات اعدام، محاربه و ) بندي مجازات
 ه و يا فرق محارب با ياغي، بيان شد، قيام مسلحانه و طرح براندازيسرقت مسلحانه :مثل

له اثبات قصاص بررسي و تبيين شده و يا شرايط اجراي مجازات قصاص و اد مطرح شده
  . متن از جامعيت نسبي برخوردار است ،در مجموع.است
كه در باشد  ميهمان عناويني  بااست ـ آنچه كه در متن بحث و بررسي شده2
  : مثل ؛در مواردي عناوين متن با عناوين فهرست تطابق ندارداست اما ،ت آمدهفهرس

، )تعريف و اهميت حقوق جزا( 29 فحةص ،»باب اول ـ كليات« 27 فحةص :جلد اول
سوء نيت ( 377 فحة، ص)نحوه ارتكاب جرم( 360 فحة، ص)تفسير از راه قياس( 240 فحةص

  ).عام و سوء نيت خاص
  :جلد دوم

كيفيت ( 352 فحة، ص) نوع قتل( 125 فحة، ص)بند ج، مسئوليت كارفرما( 123 فحةص
  .»تعيين مدت« 477 فحة، ص)اجراي مجازات شالق

  .ـ در موارد زير مطالب جامعيت الزم را ندارند3
  :جلد اول
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است، اما در مورد شهر و » عوامل اقتصادي«سطر سوم عنوان بحث  121 فحةص
  .ي صحبت نشده استروستا و محيط شهري و روستاي

با تفسير مضيق بيان نشده و صرفاً به » قاعده درأ«ارتباط  ،20، س 238 فحةدر ص
  .توضيح مختصر كفايت شده است

اين تقسيم بندي ): مبحث تقسيم بندي از نظر نحوه ارتكاب(، 360 – 362هاي فحهص
توضيح داده بدون توضيح و شرح است و بهتر بود واضح تر و با تبيين بيشتري  مختصر ،

  .شدمي
ولي اجزاي آن بيان  ،، كالهبرداري از جرايم مركب قلمداد شده 362 ، در صفحةمثالً

  .نشده و فقط متن قانون آمده است
  :جلد دوم

در مقايسه بين مسئوليت كيفري و مدني، نحوه رسيدگي  » و«بند  -4س  29فحة ص
  .اي نشده است ولي به نحوه رسيدگي مدني اشاره ،به مسائل كيفري مطرح شده

در اين گفتار به جاي پرداختن به تعريف  ):گفتار دوم تعريف جنون(: 64-66هايصفحه
  .حقوقي جنون به تحليل روان شناسي پرداخته شده است

 :نكته قابل توجه در اين ماده اين است كه«: گفته شده است 16س  ،132 فحةدر ص
، 221است و به مواد  295موارد ذكر شده فراتر از مادة  »ثانياً«؛ در ذيل »... ثانياً... اوالً 
  .شود مربوط مي 323و  306
است كه جرايم ارتكابي  )14س (طلب مربوط به قسمت ثانياً اين م: 3س  ،430 فحةص

  .شد از يك نوع است و بهتر بود مسئله در ذيل آن مبحث مطرح مي
الب و مط است ترتيب و تسلسل منطقي رعايت شده ـ تقسيم بندي مطالب از نظر4

جرم و ) 2كليات ) 1: ؛ بدين ترتيب كه متن از چهار باب تشكيل شدهانسجام الزم را دارند
متن فاقد نتيجه  ؛ امامجازات و اقدامات تأميني) 4مسئوليت كيفري ) 3عناصر متشكله 

  .باشد گيري مي
  .حد كافي استفاده شده است هش متن از منابع مرتبط با موضوع بـ در نگار5
مطابقت  متن حاضر تقريباً ريزي هاي شوراي عالي برنامه با سرفصل% 80 ـ حدود6
  .دارد
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  :ند ازاموارد عدم تطبيق عبارت
هاي شوراي عالي  فصل كه در سر» 1حقوق جزاي عمومي «الف ـ موارد بخش اول 

پديدة جنايي و علل آن، مفهوم مجرد حقوقي، واقعيت : شامل ،برنامه ريزي آمده است
هاي حقوقي واكنش  پديده جنايي، جنبه ني و اجتماعي، واكنش اجتماعي برضدانسا

كه در متن حاضر آن مباحث بررسي . شود مي هاي علمي واكنش اجتماعي اجتماعي، جنبه
  .اندنشده

هاي شوراي عالي  فصل سر» )1(حقوق جزاي عمومي «بخش اول  ،3ب ـ از موارد بند 
  .مورد مطالعه قرار نگرفته است» مكتب تحديد مداخله و الغاء نظام كيفري«ريزي ،  برنامه

قوق جزا، ارتباط حقوق تعريف و اهميت حقوق جزا، تقسيمات ح :ج ـ مباحثي همچون
در اين  اما،ريزي نمي باشد هاي شوراي عالي برنامه فصل جزو سر... ها و  رشته جزا با ساير

  .كتاب آمده است
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  جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي: نام كتاب
  الدين پيماني ضياء: مؤلف
  ميزان: ناشر

  ، تهراناول: نوبت و محل چاپ
  1374: سال نشر

  
ش عمومي را نسبتاً خوب امنيت و آساي برضدمواد قانوني مربوط به جرايم متن مذكور

كشور سعي است و از نظر تحقيق نيز با مراجعه به آراء ديوان عالي  تجزيه تحليل كرده
است و حدود ترجمه و % 70از اين نظركيفيت آن. ري بدهدبه مطالب خود عمق بيشت كرده

اساس قانون تدوين نموده است و در استناد آنها  نويسنده مطالب خود را بر. تلخيص ندارد
  .نيست واردبه مواد قانوني اشكالي 
اند و به آراء وحدت رويه ـ  و فقط به مواد قانوني ارجاع دادهاست ارجاعات درون متني

  .اند بدون اينكه منبع مورد استفاده را با خصوصيات آن ذكر كنند ـ رجوع داده
و فهرست در برگيرندة است  يش عمومي بحث شدهكليه جرايم برضد امنيت و آسا

  .و كامالً با آنها مطابقت دارد تمام مطالب متن است
نگارش متن از نظر رعايت اصول ادبي در حد قابل قبولي است؛ ولي از حيث ذكر 

  . تقويت شود حقوقي ضعيف است كه بايد از اين حيثمصاديق و تحليل وقايع 
هاي شوراي عالي برنامه ريزي است و مطالب  لفص متن كتاب صرفاً مبتني بر سر

خوبي از عهده تجزيه و تحليل موارد قانوني برآمده و صرفاً به هنويسنده ب. اضافي ندارد
قانون مجازات زيرا .مشكل خاصي هم درآن وجود ندارد. مطالب مربوط پرداخته است
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افزون  .خيلي قابل استفاده نيست رسد كتاب به نظر مي ،طور عمده تغيير كرده است هب
  .اند و امكان اصالح كتاب وجود ندارد فوت كردهنيز نويسنده آن براين،

بايد گفت كه نويسنده فقط به يك تحليل حقوقي از مواد قانوني اكتفا كرده  ،در كل
  .است
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  1حقوق جزاي عمومي ايران، جلد : نام كتاب
  ايرج گلدوزيان: لفمؤ

  دانشگاه تهران: ناشر
  اول، تهران: نوبت و محل چاپ

  1373: سال نشر
  

نام كتاب، نويسنده، ناشر و تاريخ  ،ده و در بيشتر مواردرعايت ش% 90متن حدود  ارجاع
  .نشر ذكر شده است

عنوان ذكر شده است، ، ولي مطالبي كه به هرباشد فهرست در برگيرنده مطالب متن مي
متناسب با ميزان آگاهي و شناخت نويسنده با مطالب اين رشته از علم حقوق بوده است و 

هر يك از عناوين  توان زير است كه مي بخشي از مطالبي البته مباحثي كه مطرح نموده،
ويژه در مورد عناويني كه به نوعي به مباحث فقهي همندرج در فهرست  بيان نمود؛ ب

از . شود، مطالب كافي و گويا نيست و نويسنده در حد اشاره به آنها پرداخته است ط ميمربو
مباني سياست كيفري در شريعت جزاي اسالم و مباني و اهداف كيفر و اقدامات  :جمله

لب مطرح ها تقريباً متناسب با مطا عناوين و فصول و بخش. تأميني در حقوق جزاي اسالم
  .رسد اشكالي به نظر نمي ثباشد و از اين حي شده مي

در مورد . از حيث شكلي نقص چنداني وجود ندارد و در حد قابل قبولي است ،در كل
و معموالً عين مطالب منابع  عمال شدهرسد دقت الزم ا به نظر مي ،كيفيت استناد به منابع

مقارنه و تطبيق  جزاي عمومي از جمله استناد به كتاب . مورد استفاده نقل شده است
صفحه (اثر آقاي بيگدلي  حقوق بين الملل عموميكتاب و استناد به ) 210صفحة ( اسالم
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تأليف گرجي » گزارش علمي كنفرانس اجراي حقوق اسالم«و استناد به ) 214و  213
  ).163ص (

ي حقوقي كمتر در آن ديده ها صورت گزارش بوده و تحليلهمطالب كتاب نوعاً ب
هاي موجود  كتاب. ز مباحث طرح شده كمتر استمنطقي ا در نتيجه، نتيجه گيري :شود مي

بايست از عمق بيشتري برخوردار باشند و با استفاده از  مي »حقوق جزاي عمومي«در رشتة
  .هاي علمي بهتري ارائه نمود توان تحليل منابع بيشتر مي

سد ر به نظر مي ،باشد هاي شوراي عالي برنامه ريزي كلي مي با توجه به اينكه سر فصل
يمة آنچه كه نويسنده به ضم ،مطالبي كه در اين بخش از حقوق جزاي عمومي آمده است

بر  را در بر دارد و مطالبي هم اضافه ها فصل در جلد دوم كتاب بياورد، كلية سر وعده داده
  .مثل بحث استرداد مجرمين ، آنها ذكر شده است

الب آن نوعاً جمع آوري زيرا مط نيست،مناسب  براي تدريس متن كتاب از حيث علمي
هاي معتبر حقوقي است و بسيار خالصه و گزارش گونه مي باشد و صرفاً براي  از كتاب

شود  با فهرست مطالبي كه در حقوق جزاي عمومي مطرح مي اختصارواهد بهكسي كه بخ
كه به فقه  ،مباحث حقوق جزاي عمومي در ضمن كتاب از نظر. شنا شود مفيد استآ

  .بسيار ضعيف است ،شود مياسالمي مربوط 
اعم از فارسي ، انگليسي و  ،نويسنده منابع متنوعي را مورد استناد قرار داده است

. ستفرانسوي ؛ ولي اين منابع بسيار محدود هستند و ميزان ارجاعات به آنها بسيار اندك ا
نويسنده به  .دست اول نيستند و اعتبار علمي كافي را ندارند از نظر ارزشي نيز منابع از نوع

ها كمتر توجه نموده است و صرفاً مباحث حقوقي  اصول موضوعه و مبادي و پيش فرض
توان كتاب را از نظر تحليل علمي قوي و  لذا نمي ؛مربوط به هر بحث را مطرح كرده است

هايي كه موجب دقت بيشتر خواننده  هاي مختلف كتاب سئوال در قسمت. پر بار دانست
كتاب فقط به طرح نظريات ديگران اكتفا  .يا بسيار كم اهميت استندارد و  بشود وجود

با توجه به اينكه موضوعات حقوقي بيشتر . نموده است و فرضية جديدي مطرح نشده است
طبعاً شيوة تجربي و برهاني در اين گونه تحقيقات كاربرد  ،توصيفي و تحليلي هستند

هاي اسالمي  و آگاهي خود به ارزش از لحاظ ارزشي نويسنده در حد توان. زيادي ندارد
مربوط به موضوعات حقوق جزاي عمومي توجه نشان داده است و مخالفت صريح يا 

قوي كتاب از نظر قوت استدالل . شود هاي اسالمي در كتاب يافت نمي ضمني با ارزش
هاي استدالل نيز ضعيف  نيستند و شيوه نيست و مقدمات و داليل چنان كه بايد محكم
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ده ، رعايت ششود كه به موضوعات اين كتاب مربوط مي هاي انساني جايي رزشا. است
. شود در كتاب به مصالح مردم و نظام توجه شده و مطالب معارض با آنها ديده نمي. است

  .رسد كتاب از نظر ايجاد روحية تحقيق و پژوهش موفق به نظر نمي
ظر فقهي فاقد استدالل و ولي از ن ،در نهايت اينكه كتاب از حيث شكلي مناسب است

ضمن اينكه . شود تجزيه و تحليل حقوقي است و نقطه قوت خاصي در آن مشاهده نمي
كتاب در صورت . بازنگري شودرسد كتاب با توجه به مقررات جديد  ضروري به نظر مي

اصالح اساسي بر اساس مقررات جديد و با افزايش تجزيه و تحليل حقوقي براي تدريس 
  .است براي استفادة كمك آموزشي مناسب تابك. مناسب است
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  2حقوق جزاي عمومي ج : نام كتاب
  پرويز صانعي: مؤلف
  گنج دانش: ناشر

  اول، تهران: نوبت و محل چاپ
  1372: سال نشر

  
باشد و نويسنده نيز از  سطوح مختلف مي براي حقوقكتاب يكي از دروس تخصصي 

و آميخته به اصطالحات  اين زمينه برخوردار است، متن تخصصيتوانايي و دانش كافي در 
كه براي اي بيان كند  نويسنده توانسته است مطالب را به گونه جزا است كه خاص حقوق

  .استفاده باشدهمة سطوح قابل فهم و
نويسنده . و مشكل خاصي ندارد زبان فارسي مناسب است دب از حيث رعايت قواعاكت

در نقل  ،به خصوص ه است،قواعد دستوري و نگارشي و عالئم را به خوبي رعايت كرد
البته متن به دليل مشتمل . مشخص كرده و ارجاع داده استمنابع را مطالب به خوبي 

را نيز در خود جاي داده كه امري  رخي از كلمات و اصطالحاتقوانين قديمي، ببر بودن 
  . ...و ) 213ص (حبس تكديدي  ،)33ص (اختالل دفاعي  ، مثالً. اجتناب ناپذير است
ل از اين است و نويسنده با تسلط كام ياصطالحات بسيار زياد حقوق متن آكنده او

 وعالوه بر اصطالحات انگليسي . و در ترجمه نيز موفق بوده است ها استفاه كرده واژه
  . است فرانسوي، اصطالحات التين هم استفاده شده

و  166 هايمثل صفحهاست؛ براي تفهيم مطالب از ابزار و فنون الزم استفاده شده 
136.  
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باشد  هر فصل مشتمل بر مطالب اصلي مي. مطالب متن كامالً با فهرست مطابقت دارد
به تاريخچه و سير  همچنيننيز دارد،  هاي تطبيقي اضافه در مواردي بحث ،و عالوه بر آن

تنها مورد نقصي كه در تمام . است ب پرداخته و قوانين متعدد را مقايسه كردهتحول مطال
بر  اين كتاب دركل،. قوانين جديد استعدم تطبيق مطالب با  ،هاي كتاب وجود دارد بخش

  .شود اساس قوانين قبل از انقالب نگارش يافته كه نقص بسيار بزرگي محسوب مي
لب هم بر همان اساس تدوين ب داراي يك طرح منسجم و منطقي است و مطاكتا
  بحث سپسي طرح شده و سپس تاريخچه و موضوع ابتداي هر فصل نيزو در اندشده

از منابع فارسي و غير  .اصلي مطرح شده است و از اين نظر كتاب نقطة ضعفي ندارد
و كمترين توجهي به  ار كم استآن بسي منابع اسالمي شده، امااستفاده  يفارسي متعدد

هاي مقطع كارشناسي را در  اين كتاب بيش از نيمي از سر فصل. منابع فقهي نداشته است
يكي . از حيث مسائل تطبيقي خيرولي  ،از حيث مباحث نظري مطابقت دارد ،يعني ؛بر دارد

 متن حاضر براي كتاب درسي مناسب نيست اما. استاز امتيازات كتاب ارجاعات آن 
  .توان از آن براي منبع و مرجع استفاده كرد مي
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  )جلد اول(حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران : نام كتاب
  محمد هاشمي سيد: مؤلف
  دانشگاه شهيد بهشتي: ناشر

  اول، تهران: نوبت و محل چاپ
  1374: نشرسال 
  

  )جلد دوم(حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران : نام كتاب
  محمد هاشمي سيد: مؤلف
  مجتمع آموزش عالي قم: ناشر

  اول، قم: نوبت و محل چاپ
  1375: سال نشر

  
هاي ادبي و زيبا و  نويسنده از واژه .متن مورد نظر از لحاظ سادگي بيان، شيوا و رساست

انديشة خود را در جمالت كوتاه و . است جمالت كوتاه و متينقابل فهم استفاده كرده و 
ام و از اين حيث متن بسيار مناسب است و هيچ گونه ابه هاي مناسب بيان داشته پاراگراف

  .رعايت قواعد زبان فارسي نيز كامل است شود و ازنظر در آن مشاهده نمي
ولي در شناسايي  شده،كار گرفته ههاي تخصصي در متن حاضر درست و صحيح ب واژه

هاي  واژه ،مثالً. اي از اصطالحات، دقت الزم و بررسي كامل صورت نگرفته است پاره
» مالكيت« ،398 فحةص» استضعاف«، 217 فحةص» حسبه«، 111 فحةص» دامتن«
  .اندبه درستي معنا نشده 99فحة ص» عفو عمومي«،  343 فحةص
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از حيث . شود ورد نقصي مشاهده نميمتن با فهرست مطابقت داردو در اين م محتواي
، بخش دوم مبحث اول، 2جلد :شود ميموارد نقصي بدين شرح مشاهده  ،جامعيت مطالب

گذاري بر مبناي مصلحت و ضرورت كه ، از قانون)157ص (»گذاريقانون«عنوان  با
خوب بود در اين . بحثي نشده است ،منتهي به تأسيس مجمع تشخيص مصلحت شد

همچنين اگر . شد گذاري بحث ميعنصر مصلحت و ضرورت در قانون مبحث از تأثير
گذاري، مراحل سيستم و روش قانون :كه شامل ،گذاري رانويسنده مباحث مربوط به قانون

 گذاري از طريق مجلس وگذاري، موارد قانونگذاري، مراجع مرتبط يا مؤثر در قانونقانون
د، ذيل عنوان مزبور جمع آوري و بحث شو مي... سي، نظارت بر اجراي قوانين و همه پر

هر چند كه بعضي از آن عناوين در  رسيد، ر مناسب و مطلوب به نظر ميكردند بسيا مي
از حيث تسلسل . جاهاي مختلف بحث شده و بعضي عناوين بدون بحث باقي مانده است

موع در مج. منطقي مطالب، ترتيب و انسجام آن در هر فصل و نيز در كل مناسب است
  .طرح كتاب منظم است

مباني عمدتاً از كتاب  ،در بسياري از مسائل مهم مثل مباحث مربوط به واليت فقيه
است منتظري استفاده شده ... آيت اتأليف  ترجمة محمد صلواتي،فقهي حكومت اسالمي 

. ساخت حداقل بايستي ديدگاه ساير فقها و علما را هم مطرح مي ،در اين زمينه كه
هاي ديگر كه  به بعد و بخش 343 فحة، ص 1ج  »مالكيت در اسالم«همچنين در بخش 

هاي فقهايي كه در اين زمينه  از كتاب ،در خصوص ضوابط اقتصاد اسالمي مباحثي دارد
گستردگي بهره  كه جهت است دهاستفاده نش اقتصادنامثل كتاب مرحوم صدر  ،وجود دارند

  .قرار گيرد اشكالتواند مورد  گيري از منابع مختلف مي
كند؛ نظير  يعني كليات ارتباط پيدا مي ،)1( »حقوق اساسي«اي از مباحث به درس  پاره

مباحث مربوط به دولت، حاكميت، قواي سه گانه و در بعضي از مباحث هم امكان تلخيص 
ف در پيش گفتار جلد اول اظهار داشته كه مباحث كتاب فراتر ضمن اينكه مؤل. وجود دارد

و  »حقوق عمومي«هاي كارشناسي ارشد  تواند در دوره از درس حقوق اساسي است و مي
همچنين در پيش ). 2بند  8ص (هاي علوم سياسي و مديريت قابل ارائه باشد  حتي رشته

مطابق اين وعده بخش  ،براينبنا. وعدة تدوين جلد سوم داده شده است ،گفتار جلد دوم
رعايت اصول  از نظر. د مزبور ارائه نشده كه از اين نظر ناقص استحقوق ملت در جل

م علمي در تحرير اثر بايد گفت در مباحث حقوق اساسي تنها به بيان قواعد موجود و حاك
قواعد بلكه بايد به نقد و تحليل و ذكر محاسن و معايب  شود، در نظام سياسي پرداخته نمي
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ارد نقد در اين نوشته مو و نظام سياسي نيز پرداخته شود، اما پذيرفته شدهدر قانون اساسي
نگاري و بيان رخدادهاي سياسي و ارائه  بيشتر جنبه واقعه اثر. علمي كمتر ديده شده است

  .است لحاظ شدهظريات ن
مورد   در ،ثالًم. توجه به تحوالت سريع جامعه ما مطرح نشده است اي از مسائل با پاره

تشكيالت دادگستري كه دادگاه مدني خاص تبديل به دادگاه خانواده شده است 
همچنين با توجه به عملي شدن و اجراي اصل شوراها در كشور به عدم  .)2ج  ،508ص(

اش را قبل از انتخابات  گويا مؤلف كالً نوشته ،2ج  -583 فحةصاستاجراي آن اشاره شده 
  . شوراها تدوين نموده است

قابل بحث مطرح شده در كتاب اي از موارد  پاره ،در رابطه با نظام جمهوري اسالمي
در خصوص پيش نويس قانون اساسي اظهار  ، نويسندهج اول 31 فحةص ،1نمونة .  است
همان ابتداي كار مجلس مورد انتقاد نمايندگان  هر چند كه اليحه پيشنهادي از«: اند داشته
كنند يا علت اي  ولي بدون اينكه به محتواي اليحه پيش نويس قانون اساسي اشاره» بود

 ،در حالي كه ،صرفاً به انتقاد اشاره شده ،بنابراين. اند از آن گذر كرده انتقاد را بيان كنند
پيش نويس قانون اساسي را امام  نخستين انتقاد به ،دانند ونه كه همه ميگهماهنگ
پيش نويس هيچي «: داشتند و اين فرمودة ايشان بسيار مشهور است كه) ره(خميني 

زيرا پيش نويس قانون  ،»م براي حكومت طرح و برنامه دارداسال. نيست، علما طرح بدهند
اساسي فاقد هر گونه طرح اسالمي براي حكومت بود و بعدها مسئله گنجاندن اصل 

ت فقيه در قانون اساسي مطرح شدو در همين زمان بود كه طرح انحالل مجلس والي
 در طرح ،همچنين. طرح مزبور عملي نشد) ره(خبرگان مطرح شد كه با نهيب حضرت امام 

دست رئيس جمهوري سپرده شده بود كه هبپيش نويس مزبور سرنوشت جامعه مجمدتاً 
 يفات الزم براي او مسلمان بودن و ايرانرياست عاليه كشور را بر عهده داشت و تنها ص

نويس نسبت به مسائل اقتصادي،  طرح پيش طورهمين. صل بودن پيشنهاد شده بوداال
ها مسئله ديگر كه مردم  مالكيت اموال نامشروع حاصل از زد و بندهاي سياسي و ده مسئلة

. ت گذاشته بودانتظار حل و فصل آن را داشتند، سخني به ميان نياورده و آنها را مسكو
بديهي است كه وقتي به اصل انتقاد نمايندگان به طرح پيش نويس قانون اساسي اشاره 

اي  ه بيان شود تا هر خوانند ،هر چند اجمالي ،ها و علل انتقاد نيز ها و ريشه بايد پايه ،شود مي
  .در قضاوت و داوري به اشتباه نيافتد
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هب وهابي ، با بيان اعتقاد وهابيون مبني جلد اول، در مورد مذ 129 فحةدر ص: 2 نمونة
لف هيچ گونه اظهار قبور ائمه و پيامبر، مؤ زيارتبر بدعت و بت پرستي و شرك بودن 

در  ،كند نظري و يا نظر اثباتي در مورد صحت و سقم يا انحرافي بودن مذهب مزبور نمي
را به واقعه  ث بدون هيچ گونه موضع گيري، نوشتة مزبورحالي كه طرح اين گونه مباح

  .كند نگاري صرف نزديك مي
خبرگان (به بعد كه از مجلس بررسي نهايي قانون اساسي  28 فحةدر ص: 3 نمونة

، از نهاد مزبور و نقش آن در تدوين اصول قانون اساسي است صحبت شده) قانون اساسي
كه نقش قوه  ،در حالي كه بحث از نهاد مزبور ؛هيچ گونه بحثي به عمل نيامده است

  .ضروري و الزم بوده است ،هتمؤسس را داش
پيام امام به مجلس خبرگان قانون اساسي آمرانه توصيف ،  1ج  29 فحةدر ص: 4 نمونة

شده است و در نتيجه ابتكار عمل خبرگان تحت الشعاع دستور العمل هاي واجب الرعايه 
  .مقام رهبري دانسته شده است

يعني  ،»جمهوري اسالمي«به ناسازگاري  ،1ج  55 – 56هاي فحهدر ص: 5 نمونة
» اسالمي«با اين ترتيب، وصف «: گويد آن اشاره دارد و مي» اسالمي«جمهوري با وصف 

  .»ناسازگار است» جمهوري«ظاهراً با منطق  ،به عنوان ايدئولوژي برگزيده
اما « :، آمده است2ج  72 فحةدر ص. از واليت فقيه ابراز نگراني شده است: 6 نمونة

هايي  ها و اصطكاك مطرح است كه در شرايط حاد زمان و تضاد سياست نگراني از اين نظر
سپردن  ،شود كه بر ضد اسالم مطرح مي ،هاي جهاني آيد و در توطئه كه به وجود مي

  .»باشد هستي و نيستي يك امت به يك نفر دور از احتياط مي
كتاب از حيث نگارش و جامعيت  رغم شيوايي علي ،رسد در نهايت اينكه به نظر مي

به طور صريح به تضعيف و تشكيك در برخي از اصول قانون  ،اي از موارد مطالب، در پاره
 ،گذار جمهوري اسالمي ايران بودندبنيان رد تأكيد جدي امام خمينيكه مو ،اساسي

  .پرداخته شده است
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  مقدمه علم حقوق و نظام جمهوري اسالمي ايران: نام كتاب
  علي يثربي  سيد: مؤلف
  دفتر نشر نويد اسالم: ناشر

  دوم، قم: نوبت و محل چاپ
  1376: سال نشر

  

ول حقوق قابل ساده و روان است و براي دانشجوي ترم ا ،كتاب از لحاظ شكلي
اصطالحات فقهي و . از حيث رعايت قواعد زبان فارسي در حد مطلوب است .استفاده است

اما از لحاظ محتوايي و علمي . كار رفته استههاي تخصصي حقوقي به طور صحيح ب واژه
  .دشون ذكر ميدر ذيل رسد كه  مواردي به نظر مي

حقوق اماميه را بهتر بهتر بود نويسنده بعضي از موضوعات مانند مستقالت عقليه در 
  .كرد تبيين مي

جايگاه عرف و : از جمله ؛شود ليكن نقايصي مشاهده مي جامعيت مطالب خوب است،
مطالب خوب ترتيب و انسجام منطقي . )60و  100 هايصفحه(حقوق بين الملل عمومي 
  .دشو موضوع تا حدودي نقص مشاهده مياز منابع مرتبط با  است ولي ازنظر استفاده

ارجاعات متن از حيث . ريزي مطابقت دارد هاي شوراي عالي برنامه با سر فصل كتاب
ارجاعات صحيح  ،دشو ذكر ميدر ذيل ليكن در برخي موارد كه  ست،صحت و سقم خوب ا

  .رسد به نظر نمي
  2و  1زير نويس شماره   15 فحةـ ص1
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با مطالب قبل نقل قول از ميرزا فتحعلي آخوند زاده ارتباط منطقي  16و  15 فحةـ ص2
  .و بعد ندارد

هاي ساويني و ايرينگ آلماني مأخذ ندارد و معلوم نيست از كجا  گفته 24 فحةـ ص3
  .نقل شده است

، چنانچه به طور كلي بايد گفت.ذكر قسمتي از پيام امام راحل منبع ندارد 34 فحةـ ص4
 ،و ذكر منابعلف از نظر اصول و روش ويراستاري و رعايت دستورالعمل نحوه ارجاعات مؤ

  .براي تدريس مناسب خواهد بود ،كتاب را اصالح نمايند
شيوة برخورد با مباني .تحليلي نگارش يافته است - كتاب بر اساس روش توصيفي

  .نيز بسيار مناسب استو بيان آنها اسالمي 
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  حقوق اساسي: نام كتاب
  موتمنيمنوچهر طباطبايي : مؤلف
  ميزان: ناشر

  تهراناول، : نوبت و محل چاپ
  1380: سال نشر

 
را در رديف باشد، لذا آن نمي يدر نوع خود كتاب جديد و نوآور حقوق اساسيكتاب 

با توجه . قلمداد و ارزيابي نمود ،است ر كتب حقوق اساسي كه صرفاً به كليات پرداختهساي
بهتر آن بود كه مؤلف در جهت تبيين مطالب مورد نياز روز و مباحث  ،هاي مشابه به نمونه

  . نمودند ميمصروف تر حقوق اساسي  دقيق
وا اشكاالت بسياري كتاب مزبور هم از لحاظ شكل و هم از لحاظ محت ،در هر صورت

  :باشنددارد كه به شرح ذيل مي
كه در برخي ذكر نكرده استابع مورد استفاده را من مؤلف در موارد بسياري نكهنكتة اوآل

توان گفت كه استنباط شخصي و يا نظريه  موارد، به دليل ماهيت آماري موضوع، نمي
  :ند ازابرخي از اين موارد عبارت.علمي ايشان بوده است

پاراگراف دوم،  57 فحةپاراگراف دوم و آخر، ص 26 فحةپاراگراف دوم، ص 22 فحةص
  .گراف سومپارا 64 فحةپاراگراف دوم، ص 58 فحةص

فهم خواننده از نكتة دوم، اغالط فراوان حروف نگاري و انشايي است كه موجب شده
  :برخي از آنها به شرح ذيل است. ر اختالل شودمطلب دچا

 استاضافه است و بهتر » بيان«و » كه«هاي  واژه: 1پاراگراف دوم، بند  21 فحةص
  .حذف شوند
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ـ مجارستان  عبارت اطريش ـ هنگري بايد به اتريش: 2پاراگراف سوم، بند  29 فحةص
  .دمبدل شو

است كه در  هاي نقطه گذاري و عالمت گذاري فارسياز روش نكتة سوم استفاده غلط
در فهم  تصال جمالت به يكديگر شده و اختاللنقطه موجب ا بسياري از موارد نبود

هاي الزم اين  ن عدم كاربرد صحيح ويرگول در مكانهمچني. موضوع را به دنبال دارد
توان به آنها  سفانه به علت كثرت اين نوع اشكاالت نميمتأ. نمايد تالل را تشديد مياخ

ويرايش ادبي و فني دارد تا بتواند  ، بايد گفت كه كتاب نياز بهدر مجموع ،اشاره نمود، اما
  .دعالقه مندان حقوق اساسي ارائه شو به

ها از  و يا پاورقي) رفرنس(هاي قديمي ارجاعات  رم آنكه كاربرد غلط و شيوهچهانكتة 
 36 فحةص:مانند. خورد شم ميكه به وفور به چاست شكلي اين كتاب بوده  اشكاالت
و  250 فحة، ص1پاورقي  85 فحة، ص1پاورقي  77 فحة، ص1پاورقي  76 فحة، ص1پاورقي 

  .4و  3هاي  پاورقي 251
يعني عدم ارائه مشخصات كامل كتاب در  ،كه همين اشكال الزم به تذكر است

  .كتابنامه نيز تكرار شده است
رسد و خواننده همچنان  اي به پايان مي سرانجام آنكه كتاب بدون اخذ هر گونه نتيجه

صفحه اطالعات ارائه شده از منظر نويسنده چه بوده و نظر  316كه حاصل است متحير 
  !و نمايدايشان را بايد در كجا جستج

نداشته و  ه در كتاباز موضوعات مطروح را رسد كه نويسنده تحليل جامعي به نظر مي
در كتب ديگران به و  كه قبالً از ديگران نيز شنيدهصرفاً در مقام بيان مطالبي است 

شاهد اين موضوع نيز ابهامات فراواني است كه در كتاب مشاهده . ده استتفصيل بيان ش
  .كند پاسخ الزم را دريافت نميشود و خواننده  مي

و اجرا نكردن اصول و قواعد آن همراه ... «: است نويسنده اظهار داشته ،14 فحةصدر 
رسد در حقوق اساسي ضمانت  به نظر مي.»با بازتاب اجتماعي و افكار عمومي است

، تواند آن را حقوقي كند اجراهاي حقوقي نيز بسيار كاربرد دارد و صرف افكار عمومي نمي
  .دشو نيز به همين راهكار متوسل مي چرا كه علوم سياسي

تالش ) سازمان ملل متحد(امروزه جامعه بين المللي «: است، نوشته شدة 36 فحةصدر 
  » ...كند  مي
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كه از است رسد كه نويسنده سازمان ملل را جامعه بين المللي قلمداد كرده  به نظر مي
سازمان ملل متحد خود جزيي از جامعه كالن بين باشد، چرا كه  ديد حقوقي صحيح نمي

  .باشد الملل مي
 ،اگر قدرت را ناشي از خداوند بدانيم ،زيرا...  «: است نوشته شده ،61 فحةص

ند و به ردم از چنين اعتباري برخوردارفرمانروايي حق آنهايي خواهد بود كه در نظر م
حق مسلم و مشروع افرادي خواهد يي افرمانرو ،اگر قدرت را ناشي از مردم بدانيم ،عكس

ن است كه اگر قدرت را ال ايسؤ.»شوند بود كه از راه انتخابات آزاد و صادق برگزيده مي
توان از راه انتخابات افرادي را برگزيد كه هم مشروعيت  خداوند بدانيم آيا نمي مختص

مكن فرض مدو را ناو هم مقبوليت مردمي؟ نويسنده ظاهراً جمع اينباشند الهي داشته 
  .اين امر ايراد داردكه است نموده 
بدون ارائة تحليلي كامل به نقل مطالب ديگرن اشاره داشته و نظرية : 63 فحةص

  .كراسي را به درستي تبيين ننموده استومشيت الهي و دم
انتخابات رياست جمهوري آمريكا را  95 فحةدر حالي كه در ص:  96و   95 هايفحهص

  !كند اين انتخابات را از نوع مستقيم ذكر مي 96 فحةدر ص ،داند از نوع غير مستقيم مي
را گونه توضيحي به نظارت استصوابي حمله نموده و آننويسنده بدون هيچ: 150ص 

از مباني اين نوع  در حالي كه ايشان ظاهراً. داند مغاير با حق انتخاب مردم و دموكراسي مي
ه در تمام كشورها مراجع نظارتي اختيارات مشابهي چرا ك ،است نظارت اطالعي نداشته

هاي خود  الزم است ايشان به تفصيل به اين نكته پرداخته و استدالل ،از اين جهت. دارند
ر حالي است كه نويسنده داين در . علمي بتوان پاسخي به آن داد را مطرح نمايد تا با زبان

هاي نمايندگان را در صالحيت خود مجلس  رسيدگي نهايي به اعتبارنامه همين صفحه،
  .خواند كراسي نميوداند و آن را مغاير با دم مي

ايي و نيز ابهامات متعدد در ، اماليي، انشبا توجه به اشكاالت متعدد حروف نگاري
مشابه فارسي آنكه كتب  مخصوصكتاب مورد ترديد جدي است؛ به، ارزش علمي محتوا

  .باشد تر موجود مي در اين زمينه به اندازة كافي و مفصل
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  هايي در حقوق عمومي گفتار: نام كتاب
  ابوالفضل قاضي شريعت پناهي: مؤلف
  دادگستر: ناشر

  اول، تهران: نوبت و محل چاپ
  1375 :سال نشر

  
  .تواند براي پژوهشگران حقوق عمومي و علوم سياسي مناسب باشد كتاب حاضر مي

به دليل نحوة جمع بندي  با وجود اين،نگرش غربي به حقوق عمومي و مباني اسالمي
ضعف  از نقاط كه داده است به كتابناخواسته رويكردي غرب باورانه  از مجموعة مقاالت،

  .درو آن به شمار مي
 عنوان منبعي تكميلي در مقطع كارشناسي ارشد بهتوان را مي اين كتاب ،در مجموع

  .كرداستفاده 
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  حقوق تطبيقي: نام كتاب
  رضا بارگاهي محمد: مؤلف
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب: ناشر

  اول، تهران: نوبت و محل چاپ
  1376: سال نشر

  
نقاط ضعف اصلي كتاب به شرح زير . شود ر كتاب مشاهده نمينقطة قوت خاصي د

  :باشند مي
  بعضي از فصول با عناوين فصل عدم ارتباط مطالب) الف
  عدم ذكر مĤخذ در بسياري موارد) ب
  هاي شوراي عالي برنامه ريزي عدم تطبيق با سر فصل) ج
  ئل و مباحث تخصصي مسابيان ناقص ) د
موضوعات مصوب و مورد نياز دانشجوي حقوق در درس عدم ارتباط مطالب با ) ه

  حقوق تطبيقي
و حقوق و درس حقوق  اب به طور كلي براي تدريس در رشتةدر نهايت اينكه اين كت

مفيد بودن كتاب منوط به اصالحات و  مناسب نيستيا منبع علمي يا متن كمك آموزشي 
  .بسيار عميق شكلي و ماهوي است
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  حقوق محيط زيست در ايران: نام كتاب
  زاده انصاري تقي: مؤلف
  سمت: ناشر

  اول، تهران: نوبت و محل چاپ
  1374: سال نشر

  
  نقاط قوت كتاب

بحث و ارائه پيشنهاد در مورد نحوه و ضرورت تبيين مقررات موضوع مورد بحث ) الف
  .»ايرانقوانين جمهوري اسالمي «در 

فهرست كتاب تا حدودي كامل است و مطالب براي دانشجويان مناسب است و ) ب
  .باشد اي براي تحقيق بيشتر مي زمينه
  دستيابي دانشجو به اين منابع برايذكر منابع قانوني در كشور ) ج

به ) محيط زيست(در بخش بين المللي . با وجود اين، از دقت كافي برخوردار نيست
  .اي ناقص و نارسا از منابع خارجي است مدة آن ترجمهرسد ع نظر مي
كتاب احتياج به ويرايش و بازنگري دارد و منابع و مĤخذ اصلي به طور كامل  ،به عالوه

  .ذكر نشده است
  .است ها كامالً بررسي نشده لهمچنين برخي سر فص

  .تواند استفاده شود ح ميكتاب در صورت بازنگري و اصال
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  قواعد فقه: نام كتاب
  ابوالحسن محمدي: مؤلف
  نشر يلدا: ناشر

  دوم، تهران: نوبت و محل چاپ
  1374: سال نشر

  
  :ازنظر شكلي

موارد زيادي در . شوند نگارش جديد، كلمات در حد امكان جدا نوشته مي ـ در آيين1
  13س  ،30 هايفحهص ،مثالً .اين كتاب بر عدم رعايت اين نكته وجود دارد

  :مثل ،شود ـ غلط هاي اماليي نيز در كتاب مزبور يافت مي2
ص ـ  5، س  322ـ ص  18، س  320ـ ص  9، س  314ـ ص  8، س 314ص 

  .10، س 37ـ ص  8، س 37ـ ص 2، س 317
در ترجمه شود،  كتاب ديده مي هايصفحهر ديگري كه تقريباً در تمام ـ اشكال فراگي3

نگارش و ويرايش  عربي به فارسي، جمالت با همان قالب عربي ترجمه شده است و
  .؛ لذا باعث ناهماهنگي و نارسايي زيادي شده استرعايت نشده استفارسي

  :مثال براي
عقالً عمل «، » شرايع و مسالك شرح آن«، » له از اين جهت چهار استصور مسئ«
  .»شود به مباشر، هم كننده چاه و هم افكننده اد داده مياستن

آقاي سيد : قسمت ج 311 فحةص مثالً،. اشكاالتي وجود داردها  در زيرنويسـ 4
  .191، ص 74بهار  چ اول،: ، چاپ؟ صفحه؟ تصحيح قواعد فقهمصطفي محقق داماد، 
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كه درست آن  32، ص  3بجنوردي، ج : اشتباه داده شده است ، ارجاع230فحة ص
  .40ص  2ج  ،بجنوردي: چنين است

  
  :از لحاظ محتوايي

اي دانشجويان است گاهي در از آنجا كه نويسنده به دنبال ساده كردن مطالب علمي بر
. خود فاصله گرفته است د علمي و رساييكه مطلب از بع يي پيش رفتهجااين مسير تا 

دانشجويي كه . يمحدي مختار تا ، تاحدي در ساده بيان كردن مطالباز اينكه غافل
به ناچار بايد ادبيات عرب، فلسفه و منطق بداند و با  ،خواهد علوم اسالمي را بفهمد مي

آشنا باشد؛ نه اينكه به خاطر فرار از اين اصطالحات، » صغري و كبري«اصطالحاتي مثل 
 براي نمونه،. وب نرسدا طي نمايد و آخر هم به نتيجه مطلنويسنده مجبور شود راه دوري ر

ـ در فاصله ميان دو : توان چنين نتيجه گرفت مي ،از آنچه گفته شد« 23، س 12فحة ص
له اصولي جنبة علمي و مسئ. رند و با هر دو متفاوت هستندعلم فقه و اصول فقه ـ قرار دا

له فقهي درست در حكم مرحله مسئ. مرحله عمل رسيدن فاصله دارد تئوري دارد و تا به
خواهد انجام دهد و قاعده فقهي حكم  عمل و كاري است كه كسي انجام داده و يا مي

  ».رسد كلي مرحله عمل و كار مردم است كه با يك فاصله به مرحله اجرا مي
بان دانشجو سخن كوشيده است كه به ز ،سطر قبل از آن 7مؤلف در اين چند سطر و 

. له اصولي دوري نمايداز مسئ كار بردن اصطالحات صغري و كبري در قياس،هبگويد و از ب
اند، همين مطلب را از زبان  اند و مثالي كه زده ملي كه در اين مطلب كردهاز تأصرف نظر 

  :كنيم يكي ديگر از اساتيد نقل مي
ام شرعي كبراي قياس احكمسائل اصول فقه، قواعدي است كه در طريق استنباط «

اين مسائل برخالف قواعد و مسائل فقهي كه خودشان احكام  ،اوالً ،يعني شوند؛ واقع مي
در طريق استنباط احكام شرعي  شوند بلكه شرع هستند، حكم شرعي محسوب نمي

شود  در قياسي كه براي استنباط احكام شرعي تشكيل مي ،ثانياً ،ندشو استفاده قرار مي
اوفوأ : مثال. نداشوند، به عكس قواعد ادبي يا رجالي هميشه صغراي قياس مي كبري واقع

  .فوا بالعقود در لزوم حجت استوـ ا) صغري(بالعقود در لزوم ظهور دارد 
  ).كبري(هر ظهوري حجت است 

  ]26ص  : 1374محقق داماد ، نشر سمت ،  ،قواعد فقه[
  .رساتر از بيان اول باشد رسد كه بيان دوم در مقام مقايسه بسيار به نظر مي
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كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده « قاعدة صحبت از كتاب، 311فحة ـ در ص2
...«  

  :كند عده را با دو عبارت نقل ميايشان اين قا 
  ...ـ كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده1
  ...ـ كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 2

اند كه شامل عقد و ايقاع هر دو  فتهمطلق گر) ماء موصوله(عبارت اول را به خاطر 
اند كه كلمه عقد  اند و افزوده را صريح در عقد گرفته) كل عقد(د، ولي عبارت دوم شو مي

سپس . گيرد قيد احترازي نيست و مفهوم ندارد و مالك قاعده، ايقاع را نيز در بر مي
  .راگيري آن استتفاوت معناي دو عبارت در مقدار شمول و ف به اختصار: اند كه  افزوده

قيد ...) كل عقد يضمن(اوالً، اگر قيد عقد  :توان اشكال گرفت كه به مطلب مذكور مي
: اند احترازي نيست و به قول ايشان مفهوم ندارد، پس اين عبارت با ادامة مطلب كه گفته

سازگار  »تفاوت معناي دو عبارت در مقدار و شمول و فراگيري آن است به اختصار«
ديگر نيازي به اين تفاوت  ،وقتي ماء موصوله شامل عقود و ايقاعات هر دو شد نيست، زيرا

  .نيست
 باً مخالف نظر اكثريت اهل فن است؛اند تقري آنچه كه ايشان با نظر قاطع بيان كرده ـ3
كه اند  اند و دليل آورده بعضي با نظر قاطع ماء موصول را فقط بيان از عقود گرفته ،يعني

) ءما(و چون صلة اين موصول » در عقود تمليكي خصوصنيست؛ بهايقاع ضمان آور «
شود كه مراد از موصول نيز صرفاً عقود است و نه  صحبت از ضمان دارد؛ معلوم مي

  ].192 :قواعد فقهمحقق داماد ـ [ايقاعات 
، 119فحة ص، الطالب منيةدر مرجع مذكور ضمناً آمده است كه مرحوم نائيني در 

روح . اند ماء موصول را اعم از عقود و ايقاعات گرفته ،يعني اند؛ وردهخالف اين نظر را آ
د و بعد اظهار شواي  كند كه در اين گونه مواقع به نظر مخالف هم اشاره تحقيق حكم مي

  .نظر شود
  :كتاب  37-38هاي فحهـ ص4
سند  نظركند كه روايت سكوني از  اشاره مي) مرحوم بجنوردي(آنگاه فقيه نامبرده «
  .»يف استضع

به ) 29 :2، ج القواعد الفقيهه(مرحوم بجنوردي در  بايد به اين نكته اشاره شود كه
كه مقصود از » اللهم اال ان يقال«: اند ضعيف بودن روايت تصريحي ندارند بلكه فرموده
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نه اسماعيل بن مهران كه اگر  ،باشد سكوني در سند روايت، اسماعيل بن ابي زياد مي
بنابراين ايشان بعد از . زياد مراد باشد، آنگاه روايت غير موثقه خواهد بوداسماعيل بن ابي 

اند كه اگر مراد از سكوني،  استناد به روايت به شيوه فقها، احتمال خدشه در روايت را داده
  .اسماعيل بن ابي زياد باشد، اشكال به سند روايت وارد است

اند كه منافع مستقالً قابل اخذ  ايشان به نظر قاطع گفته: 124 و 123هاي فحهـ ص5
  :اند آورده 240 : 2، ج قواعد الفقهيهدر حالي كه آيت اهللا مكارم در  ،نيست
 زيرا. باطل است ،توهم اين كه در علي اليد ما اخذت حتي توديه شامل منفعت نشود«

شود و در سيره  اداء منافع به تبع اداء عين است و منافع مستوفاه هم شامل اموال مي
نهند؛ بلكه بنابر قول مشهور، منافع غير مستوفاه  قالئيه، فرقي بين عين و منفعت نميع

. كردند اي به قول مخالف مي شارهشايسته بود كه ا. »شوند همه شامل مضمون واقع مي
  .اند كه از قواعد فقه آقاي مكارم استفاده فراوان كرده خصوصبه

  :نقاط قوت
  .از حيث شكلي مناسب است -1
  .حيث محتوايي جامع و مفيد است از -2
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  )2(قواعد فقه بخش مدني : نام كتاب
  محقق داماد: مؤلف
  سمت: ناشر

  اول، قم: نوبت و محل چاپ
  1374: سال نشر

  
با توجه به اينكه متون اصلي و مهم اين درس معموالً به زبان عربي است، لذا به 

در مقطع كارشناسي ارشدرسد كتاب براي به نظر مي. نسبت، متن از سادگي برخوردار است
  .نظر گرفته شده است

اما از نظر عالمت  ،كتاب از نظر رعايت قواعد زبان فارسي در مجموع خوب است
اغالط چاپي . مالحظه شود يويراستار اشكاالتي دارد كه بايد دقيقاًگذاري و نقطه گذاري 

كار هطور صحيح بهب هاي تخصصي بايد حات و واژهاصطال .شود ن مشاهده مينيز در مت
حقوق  خصوصهاي حقوقي، به استعمال بعضي از واژهاند ولي در برخي از موارد  رفته

  .تا حدي كامل نيست ،خارجي
متن كتاب بر اساس مباني و منابع فقه اماميه نگاشته شده است  و نگارنده تقريباً 

و  داده مباحث مورد نظر را به صورت تطبيقي با فقه عامه و حقوق جديد مورد بحث قرار
از برخي آراء فقهي فقهاي . روش مرسوم در كتب فقهي و قواعد فقه رعايت شده است

. ها مورد استناد بوده است اده شده و در مباحث حقوقي نيز بعضي از آراء دادگاهمعاصر استف
هاي تطبيقي  به خصوص در بحث ؛هاي جديدي در متن مطرح شده استسئواالت و افق

همچنين اشاره به . شده است بررسيفقهي ـ حقوقي، مسائل جديد در فصول مختلف 
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خالصة . باشد مفيد مي) قاعدة تحذير( ضاييبعضي از موضوعات مورد اختالف در آراي ق
  :اشكاالت كتاب از قرار زير است

  .صحيح است Legal، )1(در پاورقي :  1فحةص
از نظر شكلي با بندهاي ديگر ) 1(بندهاي شماره : ضروري است 11ـ9ـ 7 هايفحهص

  .ها نيز توجه بيشتر شود ها و عالمت به نقطه گذاري. هماهنگ شود
  .از صفحه فرد شروع كرد فصل را بايد: 20 فحةص
  .فقاهي صحيح است نه فقاهتي: 145و 21 هايفحهص
  .صحيح است 127، بقره ـ )2(در پاورقي : 21 فحةص
  .كار رودهكلمه فارسي ب» فرمولي«بهتر است به جاي : 22 فحةص
  .درست است» استحقاق«، 2در سطر : 41 فحةص
زيرا  ،رد استدالل مبني بر عدم فساد عقد در شرط مجهول صحيح نيست: 53 فحةص

  .حق فسخ مطرح شده است نه بطالنمربوط به رد استدالل خصوص در 
ظر صحيح و مناسب در برخي از موارد مشخص نشده است كه ن:  79-80هاي فحهص

  .در مورد رخصت يا عسر و حرج ،مثال كدام است، براي
  .در سطر آخر، حرج درست است نه جرح: 82 فحةص
بايد توجه داشت كه بين دو نظريه تغيير اوضاع و : 88 فحةص
 (Hardship)و دشواري اجراي قرارداد  Circumstances)(Change ofاحوال

  .است دارد و در تعابير خلط شده تفاوت وجود
  .بعي ذكر نشده استهيچ من: 90-88 هايفحهص
  .اوضاع و احوال صحيح است ،14در سطر : 90 فحةص
مانند فورس ماژور  ،لزوماً فورس ماژور موجب خاتمة رابطه قراردادي نيست: 92 فحةص
  .موقت
رابطه مالكيت، رابطه اعتباري است نه انتزاعي و بين اين دو : 107ـ  106 هايفحهص

  .تعبير خلط شده است
مصادره به » ....ست حال فرض كنيد كتابي متعلق به شما... «استدالل : 107 فحةص

  .مطلوب است
اي مبيع واقع شود كه در هوا باشد و يا آنكه  يا آنكه پرنده... « 10در سطر : 114 فحةص

در زيرا اين قاعده  .ها با تعريف تعذر وفاء به مدلول عقد ناسازگار است برخي مثال ؛»...
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د شو اجراي آن متعذر ميعد به سببي واقع شده و ب طور صحيحجايي جريان دارد كه عقد به
در . واقع نشده است طورصحيحواردي است كه عقد از ابتدا بهها مربوط به م و مثال
  .هاي ديگر نيز بايد توجه بيشتري شود مثال
نظر هب ؛»نيز نخواهد شد... در اين معني عام، بطالن... « 11در سطر : 117 فحةص
  .هاي منفي بايد مثبت باشد رسد فعل مي

اين . در فقه شيعه و حقوق مدني ايران، بين باطل و فاسد تفاوتي نيست :118 فحةص
  .تفاوت در فقه عامه آمده است

خواه اين امر ناشي از عدم قدرت بر تسليم كردن موضوع ... « :17سطر  ،119فحة ص
زيرا با علم به عدم قدرت هنگام عقد، امكان انعقاد  ،به طور مطلق صحيح نيست» ...عقد

  .ارد نه آنكه از موارد تعذر وفاء باشدعقد وجود ند
عدم ماليت از اينكه در مورد . خلط شده است» ...عدم ماليت « :6، سطر 120 فحةص

  .بايد توضيح داده شود ،شود ابتدا عقد واقع نمي
  .از  چه منبعي نقل شده است» شرايط تعذر اجراي عقد«: 123 فحةص
نقل شده است ولي منبع ديگري در پاراگراف دوم، اگر چه مطلب از : 125 فحةص

  .تفسير از يد ضماني اشكال دارد
آنچه با قانون مدني ما . استاعم از فورس ماژور  Frustrationقاعده : 128صفحة 
از قانون و حقوق فرانسه اقتباس شده  ،229و  227مواد . فورس ماژور است مطابقت دارد

  .است ال مربوط به حقوق كامنيك تأسيس  Frustrationاست و 
ها و همچنين فهرست منابع، محمد بن حسن كاشف الغطاء  در پاورقي: 133 فحةص

  .آمده است كه ظاهراً محمد حسين آل كاشف الغطاء است
  .تكليف ايرادها مشخص نيست: 141فحة ص
در توجيه عكس قاعده، به ظاهر نويسنده عكس قاعده را نپذيرفته و اذن : 201 فحةص

كه  ،197 فحةبا سخن قبلي در ص ،گونه باشدداند، اگر اين يمالك را رافع مسئوليت نم
  .منافات دارد ،شود رد مي» ما يضمن«قاعده يد به عنوان مستند قاعده 

  .ضميمه شود 601نيز بايد به ماده . م.ق 337اطالق ماده : 201 فحةص
باالخره مشخص نيست كه عكس قاعده مورد پذيرش است يا خير؟ : 202 فحةص

  .زيرا مالك است ،تعدي و تفريط براي متهب معنا ندارد
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  2فقه سياسي ج : نام كتاب
  عباسعلي عميد زنجاني: مؤلف
  كبير امير: ناشر

  سوم، تهران: نوبت و محل چاپ
  1373: سال نشر

  
مباحث با رعايت اصول و  انسجام و تسلسل منطقي مطالب در هر فصل مناسب است

  .علمي رشته حقوق نوشته شده است
صورت  رعايت امانت و دقت در استناد و نقل مطالب از حيث تطابق با مĤخذ،همچنين

  .استفاده شده است  موضوعاز روش تحقيق متناسب با گرفته و 
  .از حيث رواني و رسايي مطلوب استنيز سبك نگارش 

از منابع روايي و تاريخي و بسيار با وجود اين، متن از جامعيت الزم برخوردار نيست و 
  .سيره خيلي كم استفاده شده است

  .براي تفهيم مطلب از ابزارها و فنون الزم استفادة مطلوب نشده استهمچنين 
  :براي تدريس كتاب الزم است اصالحاتي در آن به عمل آيد از جمله اينكه،يتدر نها
  در آخر فصولخالصه گيري  نتيجه) الف
  هاي مناسب سشطرح پر) ب
  فصلهر معرفي منابع بيشتر در آخر ) ج
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  3فقه سياسي ج : نام كتاب
  عباسعلي عميد زنجاني: مؤلف
  كبير امير: ناشر

  ، تهرانلاو: نوبت و محل چاپ
  1367: سال نشر

  
هايي است كه در اين خصوص به رشتة تحرير  اگر چه كتاب فوق از جمله معدود كتاب

مل است؛ اول آنكه ، ليكن از چند جهت قابل تأباشد قابل تقدير مي نظردر آمده و از اين 
كتاب بيشتر توصيف تاريخ اسالم بوده و عمدتاً به حوادثي كه به نوعي به ارتباط جوامع 

پرداخته و از تطبيق آن با حقوق بين  ،دشوميصدر اسالم با جوامع غير اسالمي مربوط 
ي جاري كمتر سخن به ميان آمده است، در حالي كه الزم بود در اين  ها الملل و رويه

  .شود تحليل بيشتري ارائه مي قسمت
دوم آنكه در تفسير ايشان از عوامل و عناصر تشكيل دهنده دولت در بخش سرزمين 
بيشتر به خصوصيات جمعيتي پرداخته شده است تا خصوصيات سرزميني؛ در حالي كه 

اند  همه آمارها كه ايشان بر شمرده ،مثالً. هاي جغرافيايي بوده است موضوع بحث ويژگي
- آن افزون بر .باشد خدشه دار مي ،از اين رو ركيب جمعيتي است و نه جغرافيايي؛اظ تبه لح

كه در بحث حكومت و حاكميت از ديد خارجي و بين المللي نيز سخن خاصي را مطرح 
بين المللي نيز ننموده و تنها به ارجاع به كتب ديگران بسنده كرده و بحث ابعاد خارجي و 

  .)340به بعد و  184 هايصفحه(مطرح نشده است 
ستفاده ذكر نشده كه الزم است توجه و در بسياري از موارد منبع مورد ا ،همچنين
  .داصالح شو
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  . خورد كه الزم است اصالح شوند همين طور اغالط حروف نگاري زيادي به چشم مي
كه آيا حقوق اسالم  است نتيجه روشن و مشخصي به خواننده ارائه نشده ،در پايان
البته . ، از چه طريق و روشيوق بين الملل شده يا خير و اگر جواب مثبت استمتعرض حق
- در جاي جاي كتاب به اين موضوع پرداخته، ليكن نحوة بيان بيشتر آرمان مؤلف گاهي

  .گرايانه واقعگرايانه است تا 
  
  

  :كتاب خالصة ايرادهاي
ولي است توان از مواردي كه حتي تكرار نيز نشده  امروزه مي :11، سطر 32 فحةص) 1

مانند پرتاب اولين فضا پيما به  .نام برداست موجب ايجاد عرف در حقوق بين الملل شده 
به اضافه آنكه در حقوق بين الملل بيشتر عملكرد  ،فضاي ماوراء جو يفضا و اصل آزاد

  .ها شرط است تا عمل افراد حقيقي دولت
نيز » عرفي«الزم است لفظ » قاعده حقوقي«بعد از عبارت  :20، سطر 32 فحةص) 2

  .اضافه شود
د و نذيل منطوق عبارت در اين قسمت همخواني ندار رصدو : 7، سطر 33 فحةص) 3

  .شود موجب برداشت مفهوم ديگري مي
 32 فحةچنانچه تعريف مؤلف را در خصوص عرف در ص :6، سطر 34 فحةص) 4

را باشد و نبايد آن جبي براي ترديد در پذيرش قواعد مشخص عرفي نميبپذيريم، ديگر مو
  .اصل عدالت و برابري و استقالل بدانيم صناق

قسم اخير  ،مؤلف در تفسير سه روش نظامي، سياسي و حقوقي 6، سطر 39 فحةص) 5
 ، ليكن در تبيين آن از ارائةرا بهترين شكل موجود براي روابط بين الملل قلمداد نموده

نظرات ايشان در يك جامعه آرماني قابل  افزون بر آن،. ودداري ورزيده استدالئل كافي خ
  .تحقق است و نه در جوامع فعلي بين المللي

عرف بين المللي نيازمند توافق  ،رسد كه حداقل به نظر مي :1، سطر 41 فحةص) 6
، ولو آنكه چنين است نيز باشد و يا حتي نظرات علما و رويه قضائي بين المللي ها نمي دولت

  .ها با آن مخالف باشند برخي دولت
 از اساسنامه زير 36و  35ساس مواد ديوان دادگستري بر ا :16، سطر 41 فحةص) 7

  .باشد اند صالح به رسيدگي مي شرايط خاصي براي دولي كه اساسنامه را نپذيرفته
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باشد و  مي هاگزارشسد كه مطالب برگرفته از ر به نظر مي : 43 - 40هاي صفحه) 8
  .ذكر شودطور مشخص هبالزم است منابع 

  .عبارت ظاهراً مطالب متضادي را در بر دارد :به بعد 22، سطر 44 فحةص) 9
رسد كه مفهوم نظام بين الملل با نظام حقوق  به نظر مي : 53تا  50 هايصفحه) 10

  . ندالزم است اين دو از هم تفكيك شو بين الملل خلط شده كه
 ،رسد به نظر عجيب مي ،ماده اول منشور 2تفسير ايشان از بند :3، بند 51 فحةص) 11

  .مطابق با مفاد اين بند نيست شده چرا كه استنباط مطرح
الزم بود ايشان منبع مورد استفاده را نيز ذكر  :به بعد 10، سطر 58 فحةص) 12

قتصادي اروپا خلط شده تشكيل جامعه ا اكردند، چرا كه نظرية وحدت سياسي اروپا ب مي
  .رسماً هيچ گامي براي وحدت سياسي اروپا برداشته نشد 1992تا سال . است

سورة  213ارائه شده از آية رسد ترجمة  به نظر مي: به بعد 12، سطر 202 فحةص) 13
كه پيامبر و كتاب است چرا كه اختالف را اختصاص به كساني دانسته  ،بقره مبهم است

  .دارندالهي 
ايشان با انتقاد از تعريف ارائه شده در خصوص شناسايي  :به بعد 343 فحةص) 14
را تغيير دهند و اشاره به شناسايي رژيم اشغالگر قدس كه آناست ها پيشنهاد نموده  دولت
اند، چرا كه  وضوع قاعده و اجراي آن را خلط كردهمرسد كه مؤلف  به نظر مي. اند نموده

تعريف شناسايي است و درخصوص اجراي آن مطلبي را  صرفاً 1936بيان مندرج در سند 
  .در بر ندارد

به  »ژهرودو«و  به مفهوم ناقص» دو فاكتور«كاربرد  : 360و  349 هايصفحه) 15
  . باشد بيشتر به مفهوم غير رسمي و رسمي مد نظر مي. مل داردمفهوم كامل جاي تأ

چرا كه  ،مل استقابل تأقسيم شناسايي به چهار بخش ارائه و ت :363 فحةص) 16
  .در بند ب نيز ذكر شده است )د(و  )ج(موارد 
يك  ،كه از مفهوم سازمان و غير آنرسد  در مفهوم صلح به نظر مي. 370 فحةص) 17

، لذا شودهاي مختلف مي ليكن چون در اجرا تفسير. گرفته استبرداشت واحد صورت 
  .د براي آن در نظر گرفتتوان بيش از يك بع نمي

 ،هاي ديگر آن اند كه چرا تجاوز در شكل ايشان ايراد گرفته :2بند ،411 فحةص) 18
، ليكن هيچ توصيفي از اين نوع است اقتصادي، سياسي و ايدئولوژيكي مطرح نشده :مانند

  .اند به تجاوز اقتصادي اشاره كرده 412 فحةاند و مجدداً در ص تجاوزات مطرح ننموده
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  .باشد به مصلحت نمي »اعمال خشونت بار توسط ايران«كاربرد عبارت  :25فحةص) 19
هاي مسالمت آميز  ايشان بيان داشته كه كاربرد روش :به بعد 1سطر  :470 فحةص) 20

اين برداشت از جنبة نظري صحيح رسد  ميبه نظر . باشد هميشه به نفع دول قوي مي
دول فوق بيانجامد ممكن است به نتايج مورد نظر برداشت چرا كه اجراي اين  ،باشد نمي

  .توان صادر نمود ولي در بحث نظري چنين حكم كلي را نمي
هاي جاري در  خارج از رويه 10و  5، 8، 6در بيان انواع مداخله موارد  :476 فحةص) 21

  .باشند مي هم مشابه نيز 6، 17، 16همچنين موارد باشد و  حقوق بين الملل مي
  .مل استبل تأارزيابي ايشان از عرف قا: 497 فحةص) 22
هاي سياسي ايشان  در خصوص صالحيت انعقاد پيمان: 509 – 508هاي صفحه) 23

كه در حقوق اسالمي برخالف حقوق بين الملل اين صالحيت به افراد نيز است بيان داشته 
زنند، در حالي كه در اين دو  قرارداد ذمه و يا استيمان را مثال مي ،مثال ء شده، براياعطا

ابعاد داخلي مطرح است و نه بين المللي كه در حقوق بين الملل نيز اين امور  نوع قرارداد
  .است مع الفارق رسد كه قياس به نظر ميبه اختيار دول محلي واگذار شده است و 
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ص ؛ 9س  ،147ص  ؛51، س 133ص  ؛17، س 112ص  ؛1، س  99ص  ؛16، س 96

ص  ؛6، س 165ص ؛ 17 س ،164ص  ؛8، س 164ص  ؛6، س 150 ص ؛20، س 149
 ص ؛7، س 224ص ؛ 2س  ،216ص  ؛13، س 184ص  ، س ؛178ص  ؛2، س 173
ص  ؛16، س 292ص  ؛15، س 281ص ؛ 21، س 259ص  ؛8، س 259ص  ؛7، س 244
 ؛16، س 340ص  ؛21، س 334ص  ؛21، س 327ص ؛ 7، س 316ص  ؛17، س 311
، س 381ص  ؛2، س 380ص  ؛21، س 377ص  ؛14، س 360؛ ص 23، س 343ص 
، 465ص  ؛10، س 443ص  ؛27، س 406ص  ؛24، س 406ص ؛ 14س  ،406ص  ؛13

س  ،525ص  ؛18، س 516ص  ؛12، س 494ص  ؛سطر ماقبل آخر،494ص ؛ 20س 
16.  



99 
 

  
  
  
  
  
  

  قواعد فقه مدني: نام كتاب
  اسداله لطفي: مؤلف
  سمت: ناشر

  اول، تهران: نوبت و محل چاپ
  1381: سال نشر

  
درسي تناسب  با تعداد واحدآن حجم كتاب از حيث رسايي و رواني مطلوب است و 

  .دارد
  .است شدههاي عملي استفاده مطلوب  مطالب آن از جامعيت برخوردار است و از ابزار

دقيق است و برخي  ها وجود دارد و استنادات كلي و غير نقايصي در پاورقي، در عين حال
  .خورد نظرات متعارض در آن به چشم مي

يق مطالب و ذكر منابع، براي در صورت اصالح برخي موارد شكلي و نيز ارجاع دقكتاب 
  .مقطع كارشناسي مطلوب است
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