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گفتار پيش  

 
 
 
 
 

ت كه مقدمة گذار از وضع موجود نقد كتب دانشگاهي و علوم انساني يك ضرورت اس
ساز نفسه ضروري و ارزشمند است، اما خود زمينهنقد في. سوي وضع مطلوب استبه

نقد محتوايي هر انديشه و اثري با نقد . هاي نوين و نگارش آثار جديد استپردازي نظريه
هاي تخصصي شوراي بررسي متون و كتب به همين دليل در گروه. شكلي آن همراه است

علوم انساني، بررسي، تحليل و نقد آثار دانشگاهي از دو بعد شكلي و محتوايي صورت 
دروني هر / بيروني و محتوايي/ هاي گوناگون شكليگيرد و داوري علمي اين آثار، مؤلفه مي

  . نهندگيرند و به بوته نقد علمي ميكتابي را در نظر مي
نها مجموعه علمي و دانشگاهي است درواقع شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني، ت
هاي مختلف علوم انساني در دانشگاه كه سيزده گروه علمي و تخصصي را كه ناظر بر رشته

كند و بيش از بيست سال سابقه فعاليت در زمينه بررسي، تحليل، دهي مياست، سامان
بكة پوياي در اين راستا از مشاركت ش. ارزيابي و نقد متون و كتب علوم انساني را دارد

مند نظران و استادان علوم انساني بهرهاستادان حوزوي و دانشگاهي سراسر كشور و صاحب
  .است

سياست اصلي اين شورا، كمك به رشد تفكر انتقادي در توليد آثار علمي و دانشگاهي 
ويژه نقد كتب است؛ زيرا توليد علم در حوزة علوم انساني بدون نقد وضعيت موجود و به

توسعه فرهنگ نقد . پذير نيستدانشگاهي و منابع علمي حوزه علوم انساني امكاندرسي و 
سنجي سازواري توليد علوم انساني با در جامعة علمي، تقويت جايگاه علوم انساني، نسبيت

هاي هاي درسي و برنامهاسالمي، تدوين و اصالح سرفصل -بيني ايرانيمباني فرهنگ و جهان
اسالمي، از ديگر  -وليد متون دانشگاهي با رويكرد بومي ايرانيآموزش علوم انساني و ت

  .اهداف اين شوراست
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هاي متنوعي را در جهت نيل به هاي تخصصي شورا، وظايف و برنامههريك از گروه
هاي تخصصي در در اين ميان، تنظيم و تدوين و چاپ و نشر نقدنامه. كننداهداف پيگيري مي

هاي مزبور است كه محصول فرايندي هاي گروهترين فعاليتهاي تخصصي، يكي از مهمحوزه
هاي بندي نهايي داورياي از جمعطوالني و كاري پرزحمت است؛ زيرا هر نقدنامه، خالصه

گردد؛ ميگيرد و محتواي آن در فرايند نقد متون فراهمعلمي دربارة يك كتاب را در برمي
گزينش متن درسي و انتخاب داوران و فرايندي كه از برگزاري جلسات علمي گروه تا 

مند و متكي به كار بندي نتايج كار، روندي زمانهاي داوري و گردآوري و جمعارسال فرم
كردن زمان كسب نتيجه و افزايش كيفيت علمي نقد رغم تالش در جهت كمبه. گروهي است

هاي الزم ين حدنصابهاي مربوطه و تأمو داوري آثار علوم انساني، بازبيني و بازنويسي فرم
هاي فرسا را به مديران و دبيران گروههاي علمي كافي، فرايندي طاقتو رعايت مالك

حال همواره تالش براي نيل به اهداف و كسب شرايط مطلوب بااين. كندتخصصي تحميل مي
  .و نتايج جامع ادامه داشته و دارد

، يكي از دستاوردهاي »وقنقدنامه گروه تخصصي فقه و حق«مجموعه حاضر با عنوان 
است » شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني«هاي علمي و محصوالت كار انتقادي گروه

دبيرخانه «و » گروه تخصصي«، »شوراي مركزي«كه در روند همكاري نزديك سه حلقه 
  .حاصل شده است» شورا

نويسندگان  نظران، استادان، پژوهشگران وهمكاري و همفكري همة انديشمندان، صاحب
تواند ما را در نيل به اهداف متعالي هاي گوناگون تخصصي علوم انساني ميمحترم حوزه

  .علوم انساني و تأمين شرايط مناسب و كيفيت مطلوب آثار علمي و دانشگاهي ياري رساند
فقه و ، رييس محترم گروه دكتر سيد فضل اهللا موسويجناب آقاي  هاي ارزشمند تالش

م و ، در تدوين اين اثر را ارج مي نهيتني چهل آقاي سيد مهديحترم گروه، و دبير م حقوق
  .نماييممسئلت ميبراي آنها توفيق روزافزون 

  
  دبيرخانه شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني                           

 



  مقدمه
 

 

 

 

 

 

از  تعداديعضويت شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني با » فقه و حقوق«گروه     
ها و  از متخصصان مجرب و متعهد دانشگاه زيادياستادان مبرّز و متعهد و با همكاري جمع 

فقه و هاي  هاي حوزه ، ارزيابي علمي كتابفقه و حقوق مراكز پژوهشي كشور در حوزه
 ،ات كاري خودموضوعبودن تخصصي و عملياتيلحاظ اين گروه به. عهده داردرا بهحقوق 
است با مطالعه  اميدمصروف داشته و آثار  تالش خود را براي ارزيابي دقيق و مؤثر همواره

هاي منطقي و معقولي  بتواند پيشنهاد ،هر اثر بارهدر اقدان محترمن ةدقيق و ارزيابي موشكافان
نظر اساسي عرضه كند و نتايج حاصل را همراه تجديدرا براي تكميل و اصالحات احتمالي، به

  .قرار دهد هاي مورد نظر در اختيار آنان كتابمؤلفان محترم براي بررسي 
  كتاب هر  گيرد كه متون انجام مي  بررسي  شوراي نامه مصوب  اساس شيوهبرنقد كتاب 

ها و مؤسسات طراز  دانشگاه علمي  تهيئ نظر صاحب  از اعضاي  تن  دو  » داوري«براي  اقل  حد
مختلفي  هاي  معيار ،داوران براي انتخاب . شود يم  كشور ارسال اول آموزشي و پژوهشي 

نظر بودن صاحب : دكرتوان به معيارهاي زير اشاره  آنها مي ازجمله ؛گيرد مدنظر قرار مي
با  نسبي ، تعهد و آشناييبه كتاب درس مربوط   تدريس  و  مورد داوري كتاب   بارة موضوع  در 

هاي نقد  فرم. هاي اسالمي و ديني رشته نبهاهميت به ج كاري خود، ةمباحث اسالمي در حوز
» بازبين « عنوان به  از اساتيد مبرز و اعضاي گروه دو نفر  را شده از سوي داوران محترمنهايي

پس از بررسي   گروه  .كنند مي عرضه    بازبيني  هاي فرمقالب   را در ها  داوري نتيجه  و   مالحظه 
   .كند اعالم مي  كتاب  درباره  نظر خود را صورت نهايي  مجدد و مشورت جمعي به
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جلسه را به بررسي متون و آثار  103تاكنون » فقه و حقوق«گروه  ،در اين زمينه
در  يراژپرتمطرح و اثر  صدتخصصي در اين زمينه اختصاص داده است و در اين فاصله حدود 

شده در نقدنامه مربوط به بخشي از كتب داوري .ده استكربررسي  رافقه و حقوق هاي  حوزه
به چاپ رسيده است و بخش ديگري نيز در اين نقدنامه كه مربوط به سال  1390سال 

ها شبيه شود كه نوع نقد كتاباگر مشاهده مي. ده استشبه زيور طبع آراسته ، است 1391
هايي كه در الؤكننده با توجه به سرسيبه اين علت است كه داوران محترم بر ،هم استبه 
شكلي  ازلحاظها نقد كتاب روازاين. دهندپاسخ مي ،صورت يكنواخت مطرح شدهبهها فرم

  .استشبيه به هم 
شناسي، هاي مؤثري نيز در مسير آسيب ها، گام در كنار ساير گروه» فقه و حقوق«گروه 

است و اي مورد اشاره برداشته ه نقد منابع و تشريح وضعيت موجود كتب درسي حوزه
هاي مؤثري در جهت نظر، گامهمكاري استادان و پژوهشگران صاحباميدوار است با 

  .هاي ديني و انقالبي برداردارزش علم حقوق و اعتالي
نمايد و در  اقدام به برگزاري جلسات تخصصي مي بارگروه فقه و حقوق حداقل ماهي يك

رسد كه در آن زمينه  نظر ميشود و يا به تأليف احساس مي ي درهايي كه لزوم نوآور زمينه
 بارهوجود دارد، پس از تصويب لزوم پرداختن به موضوع مورد بحث در گروه، در خأل

، شود و حسب مورد گيري مي آن تصميمهاي مورد نياز و ضروري  فصلچارچوب تأليف و سر
و مؤسسات تحقيقي ديگر  تأليف به يك يا چند تن از اعضاي گروه و يا افراد متخصص

  .شود سپرده مي
هاي مستمر گروه فقه و حقوق در مجموعة حاضر سعي بر آن بوده است تا بخشي از تالش

قدام نيز اعتالي فرهنگ نقد و نقدپذيري و شوراي بررسي متون ارائه شود و هدف از اين ا
نشگاهي در زمينة نقد متون و كتب درسي دا بارهاساتيد صاحب انديشه در هايآوري نظرجمع

هاي موجود و ها و خأل كردن كاستيتا به لطف خداوند با برطرف ،فقه و حقوق بوده است
ه طور عام، رابه طور خاص و عموم مردمه نيازهاي جامعه علمي و دانشگاهي بهپاسخگويي ب

  .يمترقي ايران عزيز را با سرعت هرچه بيشتر بپيماي
شوراي بررسي متون و  پيشين و فعلي محترمساي ؤر زبينم تا ا در پايان بر خود الزم مي

اللهي و ضا آيتجناب آقاي دكتر حميدرجناب آقاي دكتر مهدي گلشني،  ،كتب علوم انساني
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جناب همچنين از و جناب آقاي دكتر حسينعلي قبادي وند و نيز مرحوم دكتر صادق  آيينه
دبير سابق  ،حسينيسيد حسين  و دكتردبير محترم شورا  ،اله كريمي مطهرجانآقاي دكتر 

 دانشگاهي و دوستان كليه همكاران و كوش و پرتالش دبيرخانه همكاران سختو شورا 
  .اند، تشكر و قدرداني نمايم عنوان داور با گروه فقه و حقوق همكاري داشتهكه  به علميهيئت

 ،و حقوق خود در گروه فقه تشكر خالصانه خود را نثار همكاران مجرب و متعهد در ضمن
االسالم و المسلمين دكتر سيد طه آقايان حجت حاضر،حال قبل و چه در  هاي هدور چه در

حسين جواد جاويد، دكتر زاده، دكتر ولي رستمي، دكتر محمد مرقاتي، دكتر سيد مرتضي قاسم
د حسين ميرمحمد صادقي، دكتر ، دكتر سيدكتر باقر انصاري ،زادهقشقايي، دكتر توكل حبيب

جواد دكتر سيد محمد حسيني، دكتر محمد پيك،ن صادقي مقدم، دكتر سيامك رهحسمحمد
كه چند سال  االسالم و المسلمين مهدي هادوي تهرانيارسطا، دكتر غالمحسين الهام، حجت

  .نمايم مي اند،رياست اين گروه را بر عهده داشته
  
  

  اهللا موسويسيد فضلدكتر 

    يس گروه فقه و حقوقري
    ي متون و كتب علوم انسانيشوراي بررس





كتب  نقد و بررسئ 
                         





  ر حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايرانمختص
  .چاپ دوم، 1389،موسسه انتشارات دادگستر: تهران ،حسين مهرپور

  
  

  
  اثر شكلي بررسي

در آن مشاهده  مشكليو  ستروان و رسا ،و قلم نويسنده نگارش عبارات كتاب
   اما بايد  ،دشو تر و بهتر مطالب ميبيان سير تاريخي مباحث باعث فهم آسان .شود نمي

 ةعنوان مثال سير نحوبه .دكناضافه ن صورت مشهوداشد كه حجم كتاب را بهاي ب گونه هب
باعث فهم موضوع  طرف يكاز  266تا  245تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام از صفحه 

رعايت قواعد ويرايشي و نگارشي در حد  .ده استششده و از طرف ديگر به اطاله كالم منجر 
 با .كمي ريزتر شود ،هاي كتاب اسب است اندازه خط پاورقيمن ،معمول و متوسط بوده

  :استبرخي موارد در اين كتاب قابل مالحظه  حال اين
 .247دومين جمله بند آخر صفحه  ي جمالت طوالني است، مانندبرخ •
نويسي كلمات در اكثر موارد رعايت نشده جدابا توجه به دستور ادبيات امروزي،  •

 »...، آنقدر، بشرط، بنظر، عليهذا، بدينگونه، بعالوه وآنهم«اين موارد شامل . است
 .است

 تر و با فاصله مناسب تر نگاري از حروفي با خط درشت رسد اگر در حروف نظر ميبه •
  . تر بود د، براي خواننده مناسبش استفاده مي

د كه اعمال شو كتاب متوسط ارزيابي مي آرايي، صحافي و طرح جلد صفحه ازلحاظ •
 برخي صفحاتعنوان مثال به .به بهبود اثر خواهد انجاميد گمانآن بي تغييراتي در

با حروف ريز درج شده است كه براي خواننده خط  34صورت فشرده و گاه تا هب
عنوان مدخل هان عناوين اصلي و فرعي، چند خط بمطلوب است مي .آور است مالل

  .دشوتا ذهن خواننده براي دريافت موضوع آماده  ،بحث ذكر شود
صفحه  471آمده است، استثناي متن قانون اساسي كه در پايان آن حجم كتاب به •

 روازاين .زياد است) 2(ترديد براي درس سه واحدي حقوق اساسي  كه بي است
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د، مجبور خواهند بود نكن ع درسي انتخاب ميبعنوان مناساتيدي كه اين كتاب را به
  .ان وانهندقسمتي از مطالعه متن كتاب را به دانشجوي

نسبت به چاپ اول  كتاب اي به تغييرات ، هيچ اشارهچاپ دوم كتاب ةدر مقدم •
كتاب مشهود در صفحه شناسنامه » ويراست دوم« فقط يك عبارات ،نشده است

 لحاظ محتوايي درستچاپ دوم به بنابراين .است كه چندان قابل اعتماد نيست
 ،نيز مانند چاپ اول است لحاظ كليچاپ دوم به. همان مطالب چاپ اول است

   .صفحه فهرست منابع وجود دارد چهار ،اينكه در چاپ دوم جز به
كلي است و در  ،مقدمه اصلي. بيان شده استصراحت در اين اثر، اهداف نگارش به •

اما  ،صورت تفصيلي بودههفهرست مطالب ب. برخي موارد نيز فصولي است
فهرست منابع و مĤخذ در كتاب وجود . در كتاب وجود ندارد خالصه گيري و نتيجه
  .دششناسي در اثر مشاهده نولي كتاب ،دارد

اين مطلوبيت در كل اثر  ،نظم منطقي و انسجام مطالب در هر فصل مطلوب بوده •
  . شود مشاهده مي

راحتي هانگر آن است كه از تمامي منابع موجود كه ببيفهرست منابع انتهاي كتاب  •
فقه « ،منابعي كه به آن اشاره نشده است ازجمله. ده استدر دسترس بوده، استفاده نش

دكتر مدني  يجلد هفت »حقوق اساسي«اهللا عميد زنجاني و مرحوم آيت »سياسي
  .صورت علمي قابل قبول استهاما تدوين مطالب كتاب ب. است

. است خذ و منبعأذكر م بامطالب  اين است كه همهنكته قابل توجه اين اثر  •
ناشر كتب مورد  ،ولي در موارد متعددي ،ادات قابل قبول بودهارجاعات و استن

دكتر هاشمي كه نه در  »حقوق اساسي«مانند كتاب . استفاده مشخص نشده است
، منابع 530در صفحه . شده استنها و نه در فهرست منابع، ناشر آن معين  پاورقي

 ،نابع فارسيبراي برخي م 527التين از نظم الفبايي برخوردار نيست و در صفحه 
  .سال انتشار و ناشر عنوان نشده است
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  اثر محتوايي بررسي
سازي اصطالحات  معادل. كار رفته استهدرستي بهاصطالحات تخصصي در اين اثر ب •

بنابراين . است رفتهكار هب ديگركتب حقوقي  در اين اثر به همان شكل تخصصي
به دليل (» حكم حكومتي«يا » حكم ثانوي«اصطالح  يجا بهتوان انتظار داشت  نمي

  .از اصطالح ديگري استفاده شود) عربي بودن
بندي نهايي، تمرين و آزمون،  استفاده از ابزار علمي نظير طرح بحث مقدماتي، جمع •

 يادشدهالبته از طرف ديگر، اثر  .شود ديده نمي نمودار، جدول، آمار و مقايسه
و  استالمي ايران پاسخگوي تمامي اهداف درس حقوق اساسي جمهوري اس

كه نويسنده محترم در هر مورد، از تاريخچه اين نكته ديگر .داردجامعيت قابل قبولي 
  .اما نظرات مختلف را مورد بحث و بررسي قرار نداده است ،بحث شروع كرده

طور همان .انطباق كامل داردبا محتواي اثر معروف و استاندارد است و  ،عنوان اثر •
منطبق كه با محتواي كتاب  استفهرستي تفصيلي و جامع  ،ثركه بيان شد، فهرست ا

ريزي براي درس حقوق  هاي شوراي عالي برنامه با سرفصل نيز مطالب اين اثر. است
  .منطبق است) 2(اساسي 

دادن جزئيات ويژه اختصاصهذكر جزئيات موارد مختلف از حقوق داخلي ايران ب •
ث شده است كه كمي كتاب از باع 450تا  333مختلف قوه قضاييه از صفحه 

اهداف اصلي خود يعني حقوق اساسي دور شود و خواننده بيشتر از آنكه به مباني 
در . يابدميحقوق اساسي ايران آشنا شود، با حقوق داخلي و قوانين عادي آشنايي 

ير مقابل، مطالب بنياديني نظير بررسي نقاط اشتراك و افتراق جمهوري اسالمي با سا
  .مورد بحث قرار نگرفته است حقوقي كشورهاي مختلفهاي  رژيم

طور استداللي بر اساس موازين حقوقي تدوين شده و براي تدريس در هاثر حاضر ب •
و اطالعات ها  داده. هاي حقوق و علوم سياسي مناسب است مقطع كارشناسي رشته
رم نويسنده محت زيرا؛ استروزآمد ) 1387سال (ليف آن اثر با توجه به زمان تأ

تجربيات زيادي در زمينه مباحث حقوق اساسي و سابقه عضويت طوالني در  ،كتاب
نگاشته شده است،  1387اما با توجه به اينكه كتاب در سال  .داردشوراي نگهبان 

 طبيعي است كه ،1390مصوب » نظارت بر رفتار قضات«قوانين و مقرراتي نظير 
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 جرائمبراي  366در انتهاي صفحه  از طرف ديگر. موجود باشد در كتاب تواند نمي
كه حالي، دراشاره شده است 1358به قانون سال  ،هاي قضايي دارندگان پايه

عمومي و   قانون اصالحي قانون تشكيل دادگاه 4از ماده  ،1موضوع مشمول تبصره 
  .است 1381انقالب 

 140 توان به صفحات مي ازجمله. خورد چشم ميهاي مختلفي به نوآوري ،در اين اثر •
بودن دوران رهبري پرداخته شده دار كرد كه در آن به بحث مدت اشاره 142تا 

اين مسئله مورد بررسي قرار گرفته كه آيا مجمع  273همچنين در صفحه  .است
 يادشدهگذاري دارد يا خير؟ با توجه به اينكه مباحث حق قانون ،تشخيص مصلحت

ي از كتب نيز مورد بحث قرار در بسيارو ده شصراحت در قانون اساسي طرح نبه
  .دكرتوان آنها را نوعي نوآوري تلقي  نگرفته است، مي

از  .شود گيري علمي، اخالقي، فلسفي، اجتماعي و سياسي خاصي مشاهده نمي جهت •
هاي اسالمي و همچنين مسائل  طرف ديگر، رويكرد اثر نسبت به فرهنگ و ارزش

ابعاد مخرب در اثر وجود ندارد و . تاسمربوط به نظام جمهوري اسالمي ايران مثبت 
 .هاي انقالب اسالمي در آن مشهود است پايبندي به موازين اسالمي و ارزش

  
  گيري و ارائه پيشنهاد نتيجه
اهللا عميد زنجاني و مرحوم آيت »فقه سياسي« ازجملهمنابع مرتبط به مطلوب است  •

 .دكتر مدني مراجعه بيشتري شود يجلد هفتحقوق اساسي 
از » براي مطالعه بيشتر«عنوان  باست كه برخي مطالب شكلي مناسب ا رنظ از •

 .تا حجم اثر براي تدريس در دوره كارشناسي مناسب گردد ،دشومطالب اصلي جدا 
تر  تر و برجسته و تفاسير مرتبط با آن مشخص مطلوب است متن اصول قانون اساسي •

شده در هاي انجام و دقت ترتيب تمريني براي دانشجويان بودهتا بدين ،بيان شود
 .نگارش قانون اساسي بيشتر مورد توجه قرار گيرد

خروج از حقوق اساسي و قانون اساسي و شرح و بسط مطالب در قوانين عادي،  •
توان با تقليل  ضروري كتاب در برخي موارد شده است كه مي باعث افزايش غير

 .آنها، كتاب را براي درس كارشناسي مناسب نمود
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 .شودبيشتري تحليل  و نظرات مختلفست مطلوب ا •
مطلوب است مباني حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران كه در كتاب ذكر شده  •

  .تري مورد بحث قرار گيرد صورت جديهاست، ب



  حقوق اساسي
  .چاپ سيزدهم، 1388، نشر ميزان :تهران ،منوچهر طباطبايي مؤتمني

  
  
  

  بررسي شكلي اثر
هرچند در برخي موارد  ،پيچيدگي نگاشته شده است دور از هباين اثر با نثري روان و  •

حدود قواعد مربوط به ويرايش، انشا و نگارش تا. ندك اي پيدا مي حالت محاوره
 . رعايت شده است زيادي

ولي از نظر جلد  دارد،آرايي كيفيت مطلوبي  چيني و صفحه حروف ازلحاظاثر  •
  .تواند بهتر از وضعيت فعلي باشد مي

واحد نگاشته شده است كه در  2به ارزش  1براي درس حقوق اساسي  اين كتاب •
از تناسب و كيفيت  درساين موضوع مشخص است و براي اين  225تا  1صفحات 

و در صفحات ي واحد 3اما براي حقوق اساسي تطبيقي كه  ،خوبي برخوردار است
  .، چندان مناسب نيستاست 365تا  227

هايي ديده  تغييرات و بازنگري ،هاي پيشين چاپ چاپ اخير كتاب در مقايسه بادر  •
- به. اساسي در جهان توجه نشده استولي به برخي تحوالت جديد حقوق  ،شود مي

، 2007در سال  جمهوري فرانسهيسدرباره مأموريت ري 101عنوان مثال در صفحه 
  .شده استنهفت سال به پنج سال تغيير يافته است كه اين تغيير لحاظ 

مقدمه . شود بيان ضمني اهداف در آن مشاهده مي ،اراي پيشگفتار بودهكتاب داين  •
اما فهرست اجمالي در آن  ،فصول و فهرست تفصيلي مطالب در كتاب وجود دارد

اند و خالصه فصول نيز در  خوبي استفاده شدهكتاب بهجداول در . خورد چشم نميبه
رد ديگري است كه در موا ازجملهشناسي فهرست موضوعي و كتاب. آن وجود دارد

 .اما فهرست منابع و اعالم ندارد ،كتاب لحاظ شده است
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  اثر محتوايي بررسي
صورت مطلوب استفاده هنويسنده در اثر خود از واژگان و اصطالحات تخصصي ب •

حدي از زبان بيگانه به فارسي نيز تا سازي اصطالحات تخصصيمعادل. كرده است
حدي از تجزيه و تحليل و ي تفهيم مطالب نيز تابرا. ته استدرستي انجام گرفبه

  .اما از ابزار آموزشي استفاده نشده است ،بندي استفاده شده جمع
حدي رعايت شده و با اهداف درس اين كتاب براي درس حقوق اساسي تاجامعيت  •

  .تواند چندان مناسب باشد نمي ؛ اما براي درس حقوق اساسي تطبيقيهمخواني دارد
بدين معنا كه در قسمت . حدي مطابقت داردعنوان و فهرست آن تافاد كتاب با م •

اول كتاب، محتواي مطالب با عناوين كتاب هماهنگي بيشتري نسبت به قسمت 
  .دوم دارد

 ،هاي مصوب همخواني و مطابقت دارد در قسمت اول كتاب، مطالب اثر با سرفصل •
گانه مطرح نشده  هرچند مطالبي در اين قسمت مانند ساختار حكومت و قواي سه

ها با  انطباق آن با سرفصل ،اما در قسمت دوم، مطالب چندان كامل نبوده .است
  .ايرادات جدي مواجه است

تناسب تدريس اين كتاب با رشته و مقطع تحصيلي را بايد به دو صورت مجزا  •
 : كردبررسي 

حدي مناسب اي علوم سياسي، مديريت و حقوق تاه براي رشته: قسمت اول كتاب 
  .پرداخته است 1زيرا به مباحث كلي حقوق اساسي  ،ستا
مربوط به حقوق اساسي تطبيقي است و جامعيت قسمت اول : قسمت دوم كتاب 

دهنده همه مفاد پوشش ،براي تدريس چندان مناسب نبوده روازاين .كتاب را ندارد
  .درسي نيست

عرصه حقوق  روزآمدي نيست و بسياري از تحوالت روز و جديد ،مطالب اين كتاب •
 282عنوان مثال در صفحات به. اساسي كشورهاي مختلف در آن لحاظ نشده است

  .اي نشده است اشاره 2008، به بازنگري قانون اساسي فرانسه در سال 307تا 
جهت تبيين موضوعات . داردمطالب اين كتاب يكپارچگي، انسجام و نظم منطقي  •

مختلف حقوق اساسي به مقدار كافي مورد بحث در كتاب، تالش شده است از منابع 
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و  183، 101 مانند صص(الزم را ندارد دقت  ،اما ارجاعات به منابع. استفاده شود
237.(  

ضمن بيان  از طرف ديگر. مناسب است نسبتاثر به گيري علمي و حقوقي جهت •
به ) 224و  67 صمانند ص(مباني غربي در كتاب، سعي شده است در برخي موارد 

  .تر شود رنگشود كه بهتر است اين موضوعات پر المي نيز پرداختهموضوعات اس
و در  داردحدي محتوا و ابعاد سازنده حقوقي، سياسي و اجتماعي اين كتاب تا •

پرورش ذهن جوانان در زمينه الگوهاي رايج حقوق اساسي در كشورهاي گوناگون 
 .بسيار مفيد است

  
  گيري و ارائه پيشنهاد نتيجه
 -  از قسمت دوم آن  -است  1كه مربوط به حقوق اساسي  - قسمت نخست كتاب •

 .جدا گردد  -است كه مربوط به درس حقوق اساسي تطبيقي
 .بهتر است مطالب كتاب روزآمد شود •
  .سعي گردد در ارجاعات به مقاالت و كتب ديگران، دقت بيشتري مبذول شود •



  درآمدي بر حقوق اساسي
   كالييداراب لاسماعي اسكندري و محمدحسين
   .چاپ يكم  ،1377، سمت: تهران

  
  
  

  اثر شكليبررسي 
به دليل ورود به مسائل  هرچند گاهي ،ساده و روان است ،نظر نگارش متنبه •

قواعد ويرايشي و . آيد حدي فهم آن براي دوره كارشناسي مشكل ميتاتخصصي، 
يي و صحافي آرا نگاري، صفحه خوبي رعايت شده است و حروفبهكتاب   نگارشي 
  .داردمناسبي 

حجم اثر براي تدريس در دوره كارشناسي با توجه به تعداد واحدهاي درسي مناسب  •
 . است

مقدمه كلي در كتاب . بيان هدف در آن صريح است ،كتاب داراي پيشگفتار بوده •
گيري در  نتيجه. كار رفته استهخوبي بشود و فهرست تفصيلي در آن به مالحظه مي

  .ده استاثر ملحوظ ش
همچنين كتاب خالصه . كتاب داراي ابزار آموزشي نظير جدول و تصوير نيست •

فهرست اعالم و موضوعي  روازاين. فصولي و كلي ندارد و تنها فهرست منابع دارد
 .شود در كتاب مشاهده نمي

  
  اثر محتوايي بررسي
فيت د و كيتوضيح داده شواصطالحات  تا حد امكاندر اين كتاب تالش شده است  •

االت ؤبندي نهايي و س طرح بحث مقدماتي، جمع. سازي در آن مناسب است معادل
كتاب و نيز هدف آن كه  عنوان  بهبا توجه . الزم براي فهم موضوع ارائه شده است

  .، كتابي جامع و مفيد استتدريس در دوره كارشناسي تهيه شدهبراي 
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هاي  بخش. قت كامل داردعناوين مندرج در فهرست مطالب، با محتواي كتاب مطاب •
اما بخش پنجم  ،رعايت شده است طور كاملهاي مصوب به ل تا چهارم سرفصلاو
 وجههيچبهطلبد،  اي مي به علت اينكه بخش جداگانه) هاي بزرگ حقوق اساسي نظام(

  .مطرح نشده است
با توجه به اينكه اين كتاب در نوع خود نو بوده و موضوعات اسالمي را در حوزه  •

تواند كتاب مناسبي براي تدريس در دوره  ق اساسي مطرح نموده است، ميحقو
براي تدريس در اين مقطع و رشته  متناسب رسد نظر ميد و بهشوكارشناسي تلقي 

  .است
 .آن تلقي شودتواند نقص  و از اين حيث مي نداردمنابع التين  متأسفانه كتاب، •

اين كمبود را جبران  ،از منابع عربياند با استفاده  دهكرلفين محترم تالش ؤم هرچند
نمودن منابع التين بازنگري و اضافه ،اتفاق افتاده است حد زياديكنند و اين امر تا

  .رسد ضروري ميبه نظر 
خود نوآوري بسيار  ،طرح مسائل اسالمي و تطبيق آن با موضوعات حقوق اساسي •

الب و انسجام الزم از طرف ديگر، نظم مط. مهمي است كه در اين اثر ذكر شده است
گرفته منابع موجود همگي مورد توجه و مطالعه قرار . مشهود است خوبي بهدر اثر 
تا حد امكان سعي شده است دقت خذ وجود ندارد و هيچ منبعي بدون ذكر مأ. است

  .به منابع مبذول شود كافي در ارجاع
تطبيق آن  مباني نظام جمهوري اسالمي ايران و گيري خاص اين كتاب، تبيين جهت •

با عنايت به بررسي نظام جمهوري اسالمي  روازاين. با حقوق اساسي موجود است
رسد كه رويكرد آن به  نظر ميبه ،ايران از ديد حقوق اساسي و سعي در تطبيق آن

هاي نظام جمهوري اسالمي ايران از  تحكيم پايه. هاي اسالمي مثبت است ارزش
  .ستترين ابعاد سازنده اين اثر ا اساسي
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  گيري و ارائه پيشنهاد نتيجه
 .كردن منابع التين به متن، كيفيت اثر بهبود يابدل منابع و اضافهتالش شود با تكمي •
هاي مصوب منطبق گردد و فصل نظام بزرگ حقوق اساسي جهان نيز  اثر با سرفصل •

 .مورد مطالعه قرار گيرد



  حقوق اساسي و نهادهاي سياسي
  .چاپ پنجم، 1373، دانشگاه تهران: ، تهرانابوالفضل قاضي

  
  
  

 معدود  ازجملهشده در اين زمينه به فارسي هاي نوشته اين كتاب در مقايسه با كتاب
وع خود پاسخگوي انبوه مشكالت و در ن ،ي است كه بسيار جامع و كامل بودههاي باكت
شدن  با رفعد كه كرحال نبايد اين نكته را فراموش اينبا. استاالت دانشجويان سؤ

  .را بهبود بخشيد آنكيفيت توان  هاي شكلي و محتوايي اثر مي اشكال
  

  بررسي شكلي اثر
تر  شايد نتوان متني علمي با اين سطح را ساده ،كتاب فاقد سادگي الزم است هرچند •

 ،ندارد زياديرعايت قواعد نگارشي و زبان فارسي، مشكل  ازلحاظمتن . نگاشت
  .ي تا حدي دشوار استهرچند براي دانشجويان كارشناس

خوبي انجام گيرد و ذكر اصل سازي فارسي به شده است تا معادل در اين كتاب سعي •
در برخي  نوسالبته كاربرد الفاظ نامأ. متن استآن در پاورقي از نقاط قوت اين 

  .شود عنوان يكي از نقاط ضعف كتاب محسوب ميهاي كتاب همچنان به بخش
به  فقطبراي تفهيم بهتر مطالب استفاده نشده است و  يآموزش ابزاردر اين كتاب از  •

چاپ اول  غير از بهها  كيفيت چاپ. تبيين و توضيح موضوعات پرداخته است
ترم در برخي موارد از لف محمؤ. اشكاالت عمده تايپي وجود داردمناسب نيست و 

مشابه و عباراتي  »رسانه گروهي«جاي به »رساننده گروهي«نوسي مانند عبارات نامأ
  .سازد حدي فهم متن را مشكل ميكرده است كه تااستفاده 

اما  است، و منابع و مĤخذ مقدمه، فهرست مطالب كتاب داراي پيشگفتار،  •
  .شود شناسي نيز در آن مشاهده ميكتاب. نداردگيري و خالصه  نتيجه
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  اثر محتوايي بررسي
اما  ،درس مناسب است محتواي متن حاضر با توجه به واحد، رشته تحصيلي و عنوان •

نظران را بيش از آنچه در كتاب ذكر شده  دانشمندان و صاحب هايتوانست نظر مي
  .دكناست، ارائه 

دفتر دوم،  جز به. محتويات متن با فهرست و عناوين موجود در كتاب همخواني دارد •
ها  بخش دوم كه نظرات علماي حقوق اساسي ذكر شده است، در ساير موارد و بخش

  .از آنها استفاده نشده است كليبهنگونه نظرات كمتر استفاده شده و يا از اي
الزم بود اين دفتر در خالل ساير . دفتر پنجم، بقيه مطالب انسجام الزم را دارد جز به •

دموكراسي در خالل  ،زيرا مباحث مربوط به حكومت، احزاب ،شد دفاتر ذكر مي
  .ذكر شده است پيشترساير مباحث 

منابع فارسي و  اما استفاده از ،حد كافي استمنابع فرانسوي مناسب و بهاستفاده از  •
با توجه به اينكه اين كتاب مربوط به تدريس در . رسد نظر نميانگليسي مناسب به

هاي  ارشد حقوق اساسي تطبيقي است، با سرفصلدوره كارشناسي و كارشناسي
  .مصوب انطباق دارد

نظر به خوب ود ندارد و استنادات و ارجاعاتمطالب بدون منبع وج ،در اين كتاب •
لف ؤشدن مبا توجه به مرحوم ،دارد حال مطالبي كه در كتاب وجوداينبا. رسد مي

  .انجام گيرد بارهاين و الزم است اصالحات جدي و متنوعي در نيستروز محترم، به
نون نظام جمهوري اسالمي ايران و قا بارهخور و الزم دراي در اين كتاب اشاره •

به كتاب اضافه  بارهاساسي مترقي كشور ايران ندارد و الزم است مطالبي در اين
  .شود

  
  گيري و ارائه پيشنهاد نتيجه
شود، با  هاي گذشته مانند شوروي سابق مي كه مربوط به نظامالزم است مواردي  •

توجه به قوانين دوباره بازبيني شده و با  1990توجه به اصطالحات پس از سال 
 .نظر گرددي جديد اظهاراساس
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هاي جديد نيز بايد اصالحات جديدي در كتاب اضافه شود كه متناسب  نظام بارهدر •
 .با تغييرات روز باشد

هاي فردي، الزم است نظرات اسالمي نيز مطرح  در بخش مربوط به حقوق و آزادي •
 .مطالب بازبيني گردد ،شده

. شود به گمراهي خواننده مي رسد و منجر نظر ميمتناقض به گاهشده مطالب مطرح •
گرا  هاي كثرت ابتدا بيان شده كه در رژيم ،403و  402در صفحات  عنوان نمونهبه

، دو ها كند كه اين رژيم گيري مي بايد تعداد احزاب از دو به باال باشد و سپس نتيجه
اصالح اينگونه موارد منجر به بهبود  روازاين. حزبيدوحزبي و چند: شوند دسته مي

 .شود يفيت ميك
 .گيري اضافه شود خالصه و نتيجه ،الزم است در پايان هر فصل •



  حقوق اساسي و نهادهاي سياسي
  .چاپ سوم، 1374،پايدار: الدين مدني، تهران جالل سيد

  
  
  

  اثر شكلي بررسي
اسب و رعايت من نسبتآرايي و صحافي به نگاري، صفحه كيفيت اثر از حيث حروف •

  . موارد تطويل وجود داردرخي در ب هرچند ،است خوبمجموع قواعد نگارشي در
  .استساده و روان  ، اما درمجموعنثر اثر به اندازه كافي علمي و فني نيست •
اي ارائه نشده است و خالصه و نمايه  گيري مشخص و جداگانه در اكثر موارد، نتيجه •

مĤخذ شناسي، فهرست منابع همچنين اثري از كتاب. شود نيز در كتاب ديده نمي
  .خورد چشم نمي به

  
  اثر محتوايي بررسي
 65، 62مانند صفحات  است،  اثر جز در موارد اندكي ذكر نشدهمنابع مورد استفاده  •

غالب مواردي كه در پاورقي آمده است، مجموعه قوانين و مقررات است و . 138و 
  .كمتر از كتب مختلف استفاده شده است

وق اساسي جمهوري راي تدريس درس حقطرح موضوع با توجه به عنوان كتاب، ب •
رسد و محتواي اثر با فهرست و عناوين مندرج در اثر  نظر مياسالمي مناسب به

  .تطبيق دارد
نظر درمجموع مناسب به تناسب عنوان با متن، عنوان فصول و محتواي مطالب •

نظم منطقي و انسجام . طور كامل رعايت شده استههاي مصوب بسرفصل .رسد مي
در موارد مختلفي از كتاب  .صورت قابل قبولي در اثر رعايت شده استهب مطالب

و  30-17 صص مانند(به مباني و اصول اسالمي و اصول موضوعه اشاره شده است 
45-60.(  
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 عنوان بهمباحث مربوط به ضرورت وجودي مجمع تشخيص مصلحت نظام در كتاب  •
حتي در  ،ايرتي نداشتهمجموع  با اصول اسالمي مغكتاب در. استنوآوري اثر 

 ).به بعد 73و  60-50 مانند صص( موافقت مناسبي دارد ،بسياري از موارد
  

  گيري و ارائه پيشنهادنتيجه
 .شودالزم است منابع كتاب تقويت شده و از منابع جديد و معتبرتري استفاده  •
  .دشوبه روزآمدي دارد و مناسب است مطالب جديد به آن اضافه  متن نياز •

  



  اداري حقوق
   .چاپ شانزدهم، 1390سمت، : منوچهر طباطبايي مؤتمني،تهران

  
  
  

  اثر شكلي بررسي
هاي  برد واژهربا نثري روان و سليس نوشته شده است و صاحب اثر از كا يادشدهاثر  •

اين امر در تمام صفحات كتاب قابل . پيچيده و دشوار خودداري ورزيده است
  .مشاهده است

ي حدود زيادي رعايت شده و ايراد خاصنشا و ويرايش تاقواعد مربوط به نگارش ا •
كيفيت مطلوبي  ،آرايي نگاري و صفحهحروف ازلحاظكتاب . در آن ديده نشده است

  .دشوتوانست بهتر از جلد فعلي طراحي  لحاظ طرح جلد ميولي به دارد،
 نگاشته شده است كه هر كدام از آنها 2و  1هاي حقوق اداري  اين كتاب براي درس •

صفحه آن،  526رسد كه حجم اثر با توجه به  نظر ميولي به. استواحد درسي  دو
از طرف ديگر اين كتاب براي رشته . براي ارائه در دو نيمسال اندكي زياد باشد

خواهد   براي آنها حجيم طبيعي استكه  شود مديريت و علوم سياسي نيز تدريس مي
  .بود

صورت هب هاي اخير ، اما در چاپشد ر مياين كتاب ابتدا در دو جلد چاپ و منتش •
خوبي توان به هاي متفاوت كتاب مي اپبا مقايسه چ. شود جلدي عرضه مي تك

ر به بهبود هاي گوناگون اتفاق افتاده و منج دريافت كه تغييرات محتوايي در چاپ
  .هايي استاما همچنان دچار ضعف ،دهشاثر 

، خالصه مقدمه فصول ،مني اهدافبيان ض، داراي پيشگفتار ،كتاب حقوق اداري •
. خورد چشم نمياما فهرست اجمالي در آن به است، فهرست تفصيلي مطالب فصول و

شناسي فهرست موضوعي و كتاب. است  خوبي استفاده شدهجداول در كتاب به
اما فهرست منابع و اعالم  ،موارد ديگري است كه در كتاب لحاظ شده است ازجمله

 .در آن وجود ندارد
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  اثر محتوايي بررسي
تشريح اصطالحات  ،نوعي اولين اثر جامع در حقوق اداري بودهاين كتاب به •

با توجه به تسلط و  از طرف ديگر. استتخصصي حقوق اداري مرهون اين اثر 
توانايي نويسنده، ايشان از واژگان و اصطالحات تخصصي مناسبي استفاده كرده 

هاي فارسي و بومي مناسبي برخوردار  سازي اين كتاب تا حد امكان از معادل. است
  .است

اما تمرين، آزمون،  ،بندي نهايي وجود دارد در اين كتاب، تجزيه و تحليل و جمع •
  .تفهيم بهتر مطالب وجود ندارد براينمودار و ساير ابزار آموزشي 

شدن مطرح اب هاما امروز ،ميزان جامعيت محتوا و موضوعات اين اثر، مطلوب است •
اداري، اين كتاب به اقتضاي سال تأليف آن نو و تازه در موضوعات حقوق مفاهيم 

طور مفاد و محتواي كتاب با عنوان فهرست مطالب آن به. نيستروز هحدي بتا
هاي فهرست  نويسنده كوشيده است براي هر يك از عنوان. كامل همخواني دارد

گر، محتوا و از طرف دي. مطالب، محتوا و مطالب مفيد در متن مطرح نمايد
  .انطباق كامل داردهاي كتاب با مصوبات وزارت علوم  سرفصل

هاي اداري كشور، استخدام  اصول و اطالعات كلي مربوط به سازمان ،اين اثر •
ز دانشجوي كارشناسي كه مورد نيارا عمومي، اعمال حقوق اداري و دادرسي اداري 

  .خوبي ارائه داده استحقوق است، به
قانون  ازجملهاستخدام عمومي، كتاب از قوانين و مقررات جديد  سفانه در حوزهمتأ •

.  خوبي استفاده نكرده استبه 1386مديريت خدمات كشوري مصوب سال 
. است نشدهرويه قضايي ديوان عدالت اداري به ميزان كافي استفاده از همچنين 
  .استليف، عاري از اطالعات روزآمد اقتضاي سال تأبنابراين به

هاي  هاي موجود در كتاب عبارتند از تاريخچه حقوق اداري، بحث نوآوريبرخي از  •
هـاي عمـومـي و درنهـايت مشاركـت مـردم در  به امـوال و ثروت مربوط
  .است شدهبار در اين كتاب بحث و بررسي هاي اداري كه اولين گيري تصميم

نظم منطقي  انسجام، يكپارچگي و ،ها و فصول مختلف آنمجموعه اثر و مطالب باب •
در تدوين اثر نيز عالوه بر  .اجمال طي شده استهرچند برخي فصول آن، به دارد،
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منابع حقوقي از منابع مديريتي، علوم اداري، تاريخ و ساير منابع مورد نياز و 
ليف چند به علت تاريخ تأهر ؛حد كافي استفاده شده استهمچنين منابع خارجي به

  .دشو ده خارج محسوب ميكهنه و از ر كتاب، اين منابع
 مانند(در استنادات و ارجاعات به منابع، دقت كافي صورت نگرفته است  گاهي •

  .مجموع ارجاعات و دقت در آن مناسب استولي در ،)414و  387 صص
تواند  هاي اسالمي دارد و مي زشاين اثر رويكرد خنثي نسبت به مسائل فرهنگي و ار •

البته در برخي . مي، اين رويكرد را بهبود بخشيدتر نمودن ادله و شواهد اسال غني با
  .35-15 صص ازجمله ،شود ديده مي بارهاختصار مطالبي در اينصفحات به

ذهن دانشجو را  ،كتاب حاضر داراي ابعاد سازنده حقوقي، سياسي و اجتماعي بوده •
لحاظ به. دكن ايران و كشورهاي مختلف آشنا مي خوبي با نظام حقوقي اداريبه
هاي مختلف آن ايجاد نشده  اوين مباحث و محتواي مطالب، تغييري ميان چاپعن

وانين و اما در استناد به ق. همان شاكله چاپ اول است ،است و شاكله مطالب
 .انجام گرفته است مقررات، تغييرات الزم برحسب قوانين ناسخ و جاري

  
  گيري و ارائه پيشنهاد نتيجه
هاي  ها و ويرايش ثر بسيار قديمي است و در چاپليف ابا توجه به اينكه زمان تأ •

نيافته است، بهتر لحاظ محتوايي تغييري بندي و شاكله كتاب به استخوان ،بعدي
مباحث جديد  ،تغييراتي در آن صورت گرفته ،مين اهداف نظام ادارياست براي تأ

 .دشوبسياري به آن اضافه 
به  ،و همچنين ادله شرعي و فقهيثيرگذار بر نظام اداري ي نهادهاي تأرجوع به آرا •

 .دكن زيادي ميپربارتر شدن اثر كمك 
جمله قانون مديريت خدمات كشوري، اصالحات قانون قوانين و مقررات جديد از •

 .بيشتر در كتاب بررسي گردد ،شوراهاي اسالمي محلي و موارد ديگر
 .دقت بيشتري صورت گيرد ،در ارجاعات و استنادات •



  حقوق اداري
  1389 ميزان،  :، تهرانامي و كوروش استوار سنگريمحمد ام

  .چاپ سيزدهم
  
  
  

  اثر شكلي بررسي
و نيازمند  داردعبارتي و اماليي  هايغلطاما  ،ستنگارش كتاب روان و رسا •

آرايي و صحافي در  نگاري، صفحه حروف. بازنگري و ويرايش فني و ادبي است
  .كتاب مطلوب و قابل قبول است

نيازمند است مطالب  ،س در واحد درسي موردنظر كم بودهحجم اثر براي تدري •
هاي مختلف كتاب،  از طرف ديگر، تغييرات چاپ. دشوديگري نيز به اثر اضافه 

صورت ناقص اشاره شده ههم ب به برخي قوانين جديد آن فقط نبوده،عمده و جدي 
  .است

، بيان شناسي است و پيشگفتارداراي فهرست مطالب تفصيلي و كتاب فقطكتاب  •
نهايت انواع فهرست گيري، جدول و تصوير و خالصه و در اهداف، مقدمه، نتيجه

  .موضوعي، اعالمي و منابع در كتاب وجود ندارد
  

  اثر محتوايي بررسي
تالشي براي تبيين و تشريح اصطالحات تخصصي وجود ندارد و كتاب به  ،در كتاب •

از كفالت اداري  80حه در صف عنوان مثالبه. اصطالحات تخصصي نپرداخته است
كه در قانون اساسي و قوانين عادي جاري كشور، حالي، درصحبت شده است

آموزشي  كدام از ابزاردر كتاب از هيچ. موضوع سرپرستي مرسوم و معمول است
بندي نهايي وجود  براي تفهيم بهتر مطلب استفاده نشده است و طرح مقدماتي و جمع

  .شود كتاب مالحظه نميتمرين و آزمون نيز در . ندارد
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صورت كتاب به. مطالب و مباحث محتوايي كتاب با عناوين كتاب انطباق دارد •
زئيات، اشكاالت متعددي ولي در ج ،دهكرهاي مصوب را رعايت  كلي، سرفصل

  .استنيازمند اصالح  وناقص اينكه  يا وجود دارد، 
خوبي وجود بهولي از منابع م ،كتاب داراي نظم منطقي و انسجام مطالب است •

به قوانين و مقررات موجود توجه الزم مبذول نشده و اصول . گيري نشده است بهره
  .حقوق اداري مدرن نيز مورد توجه قرار نگرفته است

در كتاب مواردي وجود دارد كه از . دهي و استنادات چندان مناسب نيست ارجاع •
 ازجمله. نها وجود نداردمطالب اساتيد و كتب ديگر استفاده شده است و ارجاعي به آ

، 21صفحات در . چنين موضوعاتي بسيار زياد استكتاب به بعد،  191از صفحه 
  .دهي و استناد وجود دارد و بسياري از صفحات ديگر نيز مشكل ارجاع 23، 22

بسياري از كتب جديد  هرچند .شده در اين اثر نيز بسيار قديمي استمنابع استفاده •
استفاده  80و  70هاي  تين وجود دارد، از كتب مربوط به دههحقوق اداري به زبان ال

  .شده است
 51مطالب صفحه  ازجمله .قديمي و ناقص است گاهموضوعات مندرج در كتاب نيز  •

كه مصوب سال حالياستناد شده، در 1366در سال  وزيران يئتهكه به مصوبه 
شگاه تهران و سيس دانباره قانون تأدر ،56صفحه . جايگزين آن شده است 1386

آمد  نيز بخش ديگري از روز 92تا  84صفحه . مصوبات بعدي آن نقص وجود دارد
  .نبودن مطالب است

 بارهدر 59عنوان مثال در صفحه به. شود اشكاالتي تاريخي نيز در كتاب مالحظه مي •
  .اشكال وجود دارد ،تاريخ انقالب مشروطه



  حقوق كار
  .چاپ يازدهم، 1389سمت، : اهللا عراقي، تهرانسيد عزت

  
  
  

  اثر شكلي بررسي
نويسي در حد مطلوب است و تنها  بودن و رواننگارش، رسا ازلحاظمتن كتاب  •

سطور از برخي  مانند. شود مشكالت مختصري در برخي سطور كتاب مالحظه مي
  .چندان شيوا نيست ،شده در اين سطوركه موضوعات يادپيشگفتار 

هاي تايپي در  غلط ينباوجودا عايت شده است،خوبي رقواعد نگارشي و ويرايشي به •
و برخي  )14 ص( »رسيدگي«عباراتي مانند . برخي عبارات كتاب مشهود است

رفع و  ،اشكاالت تايپي است كه هرچند مختصر است ازجمله ،موارد مشابه در كتاب
  .شدن كيفيت نگارشي كتاب خواهد شدتصحيح آن باعث بهتر

آرايي و صحافي بسيار عالي است و طرح روي  نگاري، صفحه كتاب از حيث حروف •
 . بسيار مطلوب ارزيابي شده استجلد كتاب نيز 

تناسب حجم اثر با تعداد واحدهاي درسي بايد گفت كه اگر در اين كتاب از  بارهدر •
هاي تكراري نظير آنچه مربوط به انتقادات مكرر از قانون مصوب مجمع  بحث

حجم آن براي دو واحد درسي كافي  اجتناب شود، استتشخيص مصلحت نظام 
  .است

از طرف ديگر . در آن صريح است بيان هدف اثر ،كتاب داراي پيشگفتار بوده •
سفانه كتاب داراي مقدمه نيست و فهرست مطالب آن تفصيلي است و فهرست متأ

آزمون  ،تمرين و همچنينجدول، تصوير و ساير ابزار شكلي آموزشي . اجمالي ندارد
بندي  نتيجه و جمع ،در هر فصل. و كلي در اين كتاب وجود نداردو خالصه فصول 

در فهم تواند  فهرست اعالم و موضوعي كه مي. گيري كلي ندارد اما نتيجه ،وجود دارد
 ،تر نمايد، در كتاب نيستتبيشتري داشته باشد و استفاده از آن را راح كتاب تأثير

 .صورت مطلوب وجود داردهشناسي در اين كتاب باما فهرست منابع و كتاب
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  اثر محتوايي بررسي
اما در برخي موارد جزئي،  رفته است،كار همناسب ب يطوركل بهاصطالحات حقوقي  •

در برخي موارد اصطالح  عنوان مثالبه. دشواصالح رفته كارهاصطالحات باست بهتر 
ي كه ب، عمل حقوقدر جاي ديگر كتا. كار رفته استهب »شريك«جاي به »پيمانكار«

قصد در آن لحاظ  فقطبه عمل ارادي تعبير شده است كه  ،استمستلزم قصد انش
  .شود مي

مناسب  ،بندي جمع يتدرنهاطور كه بيان شد، كتاب از حيث ورود به بحث و همان •
  .اما تمرين، آزمون و مواردي مانند آن براي فهم بهتر مطالب وجود ندارد ،است

زير مشاهده  ايرادچند  ينباوجودا ،طبق استمحتواي اثر نيز با عناوين مصوب من •
  :شود مي
با آنچه متن  مكررنويس قانون كار، اليحه كار و اينكه  اشاره مكرر به طرح پيش 

نهايي قانون كار مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام تفاوت دارد، در يك كتاب 
 .دشوتواند در يك مقاله انتقادي اين موضوع بررسي  بلكه مي ،درسي مناسب نيست

ارتباط است كه بهتر برخي عناوين جزئي با عناوين كلي كتاب و فصول آن بي 
 .شوداست بازنگري 

بايد دو موضوع آيين دادرسي حل اختالف كار و شرايط كار به موضوعات كتاب  
  .دشواضافه 

با انجام تغييراتي اندك، حجم اثر براي تدريس در دوره كارشناسي بسيار مناسب  •
 . خواهد بود

شمار كتب پيشتاز در حوزه حقوق كار به ءجز ،ي در اين اثر مناسب بودهنوآور •
هاي  تر مانند قانون معافيت كارگاه روزتر و جزئيهقوانين ب كردناما اضافه ،رود مي

هاي ديگر،  نوآوري ازجمله. د، بايد به متن اضافه شوكارگر و كمتر از آن پنجداراي 
  .ر آن و تفكيك موضوعات آن استشرايط و آثا ،مبحث تعليق قرارداد كار

از نظم منطقي و انسجام مطالب مناسبي برخوردار است و برخي  كتاب درمجموع •
از منابع موجود . تواند كيفيت و مطلوبيت كار را باالتر برد تغييرات در فصول مي
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ارجاعات و استنادات . استقدر كفايت استفاده شده است و ميزان استفاده نيز به
  .آن وجود ندارد بارهنكته مشخصي در ،دقيق بوده

با توجه به اينكه اين اثر انتقاداتي به وضعيت حقوق كار ايران دارد، بايد گفت  •
گيري اثر بيشتر به سمت حمايت بيشتر از كارگر و تحقق عدالت در روابط  جهت

هايي كه در اين نوع انتقاد گاه. ستنيز بر همين مبنا هاانتقاد روازاين. كار است
نظرات شوراي نگهبان و ديگر نظرات موجود در انتقاد به  ازجمله -آمده است  كتاب
بيشتر بررسي و تحليل علمي موضوعات است و به دنبال تخريب فرهنگ و  - كتاب
 .هاي اسالمي نبوده است ارزش

  
  گيري و ارائه پيشنهاد نتيجه
د محترم با رفع آنها كه استا داردنواقصي  ،رسد اين كتاب براي دوره كارشناسي نظر ميبه
آوردن برخي . نهايت مطلوبيت بيشتر آن گرددو در تواند منجر به بهبود وضعيت كتاب مي

تواند يكي ديگر از موضوعاتي باشد  مباحث جديدتر و حذف مباحث قديمي در اين حوزه، مي
  .دكنكه به بهبود كيفيت اثر كمك 
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  .چاپ دوم، 1386 ميزان، :، تهراناحمدي حميد بهرامي

  
  
  

  اثر شكلي بررسي
 :ند ازبرخي اشكاالت عبارت. متوسط است ،رواني و رسايي ازلحاظنگارش اثر  •

االت در عناوين مانند صفحه ؤبردن برخي واژگان فارسي با تنوين، آوردن سكار هب
خود منجر به د كه بر ها از سبك واحدي بهره نمي دهي از طرف ديگر، ارجاع. 134
  ).67و  76، 136ص صمانند ( شود درگمي خواننده ميسر

توانست  مي ،آرايي و صحافي متوسط بوده نگاري، صفحه حروف ازلحاظكيفيت اثر  •
 . بهتر باشد

بايست  حدي كم است و ميسبت به تعداد واحدهاي درسي مربوط تاحجم اثر ن •
  .دشوهايي به آن اضافه  بخش

شكلي و  هايد و ايراد، تفاوت چنداني ندارقديمي هاي هاي جديد با چاپ چاپ •
در متون، گاه ذيب مباحث با اعداد و  عنوان نمونهبه. محتوايي همچنان باقي است

  .دكن است و از اسلوب واحدي تبعيت نمي شدهبندي  گاه با حروف تقسيم
،   فاقد مقدمه اما. بيان هدف در كتاب صريح است ،اثر داراي پيشگفتار بوده •

 .تفصيلي است در آنفهرست مطالب  .است شناسيو كتاب خالصه ،گيري هنتيج
  .شود فهرست منابع نيز در كتاب مشاهده ميو  فهرست موضوعي هرچند ناقص

  
  اثر محتوايي بررسي
اصطالح  مانند ؛كار نرفته استهخوبي بدر برخي موارد اصطالحات تخصصي به •

. مفهومي ندارد ،م نبودهمرسودر حقوق كه  131صفحه  در» نقض قرارداد«
حقوق «استفاده از عبارت  ،137صفحه  ايرادهايي دارد؛ مانندهاي كتاب  سازي معادل

  .مفهومي ندارد ،»مثبته ايران
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آزمون  كرده است و داراي تمرين وكتاب براي فهم بيشتر از ابزار آموزشي استفاده ن •
  .نيست

از نظر محتوايي  ،دكنفاده هاي قانون مدني است كتاب در تالش است از فصل هرچند •
اشاره كرد كه ) شروط ضمن عقد(فصل چهارم  بهتوان  براي مثال مي. جامع نيست

  .است نشدهبسياري از شروط ضمن عقد بحث درباره ناقص است و 
زيرا عالوه بر اينكه در . حدي انطباق نداردمحتواي اثر با عنوان و فهرست تا •

ود دارد كه در فهرست نيامده است، برخي هايي وج بندي نكات و تقسيم ،پيشگفتار
در فهرست نيز ذكري از آنها ،صورت متعارف نبوده ههاي ديگر نيز ب بندي تقسيم

  ).176و  282، 271 مانند صص( نيامده است
 ازجمله دارد؛اما در برخي موارد نواقصي  ،هاي مصوب انطباق دارد مطالب با سرفصل •

فقط يك اثر از آثار عقود آمده  ،به بعد 160ه فرار از دين و در صفح قصد بهمعامله 
نگاهي به ديگر اسباب « ، مانندها وجود دارد مطالبي نيز بيش از سرفصل. است

  .به بعد 274در صفحه  »سقوط تعهدات
بردارنده تمام ، زيرا اثر جامع و مانع و دركتاب براي تدريس چندان مناسب نيست •

هاي حقوقي استفاده نشده است  ز تحليلاندازه كافي ابه ،هاي مصوب نيست سرفصل
در بحث ماده  عنوان مثالبه. از نظم منطقي قابل قبولي برخوردار نيست يتدرنهاو 

ها بر پايه  شد و تحليل قانون مدني، بهتر بود به آراي وحدت رويه استناد مي 1210
  .گرفت كه چنين عملي انجام نشده است آنها شكل مي

 : بارتند ازهاي متن ع برخي از نوآوري •
 . ذوق قابل تقدير نويسنده است دهندهكه نشان 15مطالب صفحه  
  .رسد د مقدمه، كه جالب به نظر ميتقسيم پيشگفتار به چن 
  .فرانسوي به كتاب هاي شدن فهرست معادلاضافه 

، 160موارد صفحه  ير ازغ به. خورد چشم نميمنطقي و انسجام مطالب در اثر به نظم •
و  )167و  166 صص(بندي است  شده و بدون تقسيمالب رهادر برخي موارد مط

ميزان دقت در . )101 ص(د نيز ارتباطي با عناوين ديگر نداربرخي عناوين 
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گرفته نشده   هاي جديد چندان بهره اما از كتاب ،استنادات و ارجاعات مناسب بوده
 .است

  
  ارائه پيشنهاد گيري و نتيجه
 .اده شوددر كتاب بايد از منابع جديد استف •
 .مطالب كتاب بايد روزآمد گردد •
 .تري برخوردار شود از نظم منطقي مناسب ،ساختار كتاب بايد اصالح شده •
جامع و مانع نيست و بايد برخي مطالب كه در متون به آن اشاره شده است،  ،كتاب •

 .به كتاب اضافه گردد
 .دجديد و بيشتري در كتاب استفاده شو وحدت رويه يآرا •
 .ذيل يك عنوان پرهيز شود ،حث حقوق داخلي و خارجياز خلط مبا •
  .دهي بايد به سبك واحد و علمي صورت گيرد ارجاع •



  حقوق قراردادها در فقه اماميه
   پور ابراهيم عبديوجليل قنواتي، حسن وحدتي شبيري 

  .چاپ اول ،1379 سمت،:تهران
  
  
  

  اثر شكلي بررسي
خوبي رعايت شده يرايشي بهست و قواعد نگارشي و واثر، روان و رسا نگارش •

 هايياشكال، اما حدي مناسب استآرايي و صحافي تا نگاري، صفحه وفحر. است
  .استرفته در اين چاپ بسيار نامناسب كارهاز طرف ديگر، كاغذ ب. داردنيز 

هاي حقوق قراردادها در فقه اماميه  اين كتاب اولين جلد از سري كتاب ازآنجاكه •
پذير  ها براي تدريس در واحدهاي درسي مورد نظر امكان جلدتمام استفاده از ، است
  .نيست

مقدمه كتاب كلي است . بيان هدف در آن صريح است ،تار بودهفگكتاب داراي پيش •
 و گيري، خالصه كتاب فاقد نتيجه. شود و فهرست تفصيلي در كتاب مالحظه مي

 .داردشناسي است و تنها فهرست منابع كتاب
  

  اثر محتوايي بررسي
بخشي از كتاب  يژهو به ،كاربرد اصطالحات تخصصي در كتاب مناسب و خوب است •

اهتمام خاصي نسبت به  ينباوجودا. ات اختصاص يافته استبه تبيين برخي اصطالح
و از اصطالحات موجود در  نگرفته صورتسازي واژگان عربي به فارسي  معادل

  .گيري شده است رههاي فقهي به همان صورت به حقوق كشورهاي عربي و كتاب
شده در قوانين به همان صورت هاي مطرح واژه ،به اينكه در مباحث حقوقيبا توجه  •

سازي  نويسندگان محترم معادل توان مدعي شد كه گيرد، نمي مورد بحث قرار مي
سازي چندان موفق نبوده  رسد اين كتاب در معادل نظر ميبه درمجموع. اند دهنكر

  ....)و 92 ،68 مانند صص(است 
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بندي  جمع ليو خوبي بيان نشده،ارتباط آنها به مباحث پيشين به ورود به مباحث و •
ة امكان ارائ هرچند. )197و  101 صص(در پايان برخي فصول ارائه شده است 

  .، چنين امري صورت نگرفته استتمرين و آزمون فراهم بوده
وجود در و بيشتر مباحث م توا و موضوع اين كتاب مناسب استجامعيت مح •

رسد اهداف تدوين كتاب محقق شده  نظر مياست و بهشده ها نيز بررسي  عنوان
صورت هها نيز ب محتوا نيز با عنوان كتاب مطابقت دارد و عناوين و فهرست. است

  .اند كار گرفته شدههمناسبي ب
توان    رو نمياينازبا توجه به اينكه اين كتاب جلد اول از مجموعه كتب است،  •

م كتب با يكديگر در نظر گرفته و بايد تما كردتنهايي انطباق يا عدم آن را بررسي  به
آموختگان در از طرف ديگر، اين كتاب براي ارتقا و غناي علمي دانش. دشو

  .نه براي تدريس ،هاي حقوق است رشته
 ،هاي حقوقي ديگر مورد مطالعه واقع شده در برخي موارد، جايگاه مباحث در نظام •

  .خور صورت نپذيرفته استة قضايي، تالش درقوانين و روي اتطبيق ب در اما
صورت پراكنده مطرح هقواعد كلي مربوط به قراردادها كه در كتب مختلف فقهي ب •

هاي اين  كه از نوآوري است  بندي و نظم نويني ارائه شده ، در اينجا با دستهشده
صورت ساده و قابل فهم همباحث فقهي ب ،در موارد بسياري. شود كتاب محسوب مي

  .است هاي حقوقي قرار گرفته عنوان باو   نگارش يافته
د كه فصل كراما بايد اين نكته را اضافه  دارد،نظم منطقي و انسجام مناسبي  ،كتاب •

از كتاب خارج  صيلي كه در آن وجود دارد، از نظر موضوعيبا تف ،اول از بخش اول
  .است

 ،ب فقهي و شرح مكاسب استفاده نشده استرسد هرچند از تمام كت نظر ميبه •
  .قدر كفايت از منابع موجود بهره گرفته شده استبه درمجموع

هاي مختلف و متفاوت در يك موضوع بدون  و بيان وجود ديدگاه نظر اختالفطرح  •
قابل مالحظه  20و  18 ،17ارجاع منبع مناسب نيست و اين موضوع در صفحات 

  .نيز دچار چنين اشكالي است 250و  240، 238صفحات . است
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كتاب  درمجموع  آمده است، )ع(درباره مقام شامخ ائمه 16ر صفحه آنچه د ير ازغ به •
 .ابعاد مخرب نداشته و رويكردي مناسب دارد

  
  گيري و ارائه پيشنهاد نتيجه
تا بتواند جايگاه قابل  ،مطلوب است فصل اول از بخش اول كتاب خالصه شود •

 .باشد توجيهي در كتاب داشته
ها و طرح موضوعات  هاي كاربردي كتاب كمتر است كه بهتر است با مثال جنبه •

 .كاربردي، اين اشكال رفع شود
از موارد ديگري است كه بايد مورد مالحظه  ها،دقت بيشتر در ارجاعات و استناد •

 .قرار گيرد



  تشكيل قراردادها و تعهدات
  .چاپ اول، 1377حقوقدان، : ، تهرانمهدي شهيدي

  
  
  

  اثر شكلي بررسي
. استلب آن تفصيلي امقدمه آن كلي و فهرست مط ،كتاب داراي پيشگفتار بوده •

بندي در اين كتاب وجود  گيري و جمع و نتيجه نيستبيان اهداف صريح و ضمني 
  .ندارد

هاي غلطآرايي و صحافي كتاب خوب است و  نگاري، صفحه طرح جلد، حروف •
 و خوبي رعايت شدهو ويرايشي به واعد نگارشيق. حد امكان كم استتايپي در آن تا

 .ستروان و رسا ،كتاب متن
  

  اثر محتوايي بررسي
نظم منطقي و انسجام مطالب درون هر  همچنين. شود نظم منطقي در كل اثر ديده مي •

ميزان . خوبي رعايت شده استو پيوند با نتيجه اثر به يجزئفصل و تسلسل عناوين 
قدر كفايت از منابع جديد بهو است در كتاب بسيار خوب  شدهاعتبار منابع استفاده
  .استفاده شده است

امانت در و دهي  و اصول منبع است رجاعات بسيار خوبو ا هادقت در استناد •
  .خوبي رعايت شده استها به قولارجاعات و نقل

به تحليلي و تجزيه و تحليل و بررسي علمي مسئله بسيار عالي است و با توجه  •
طرفي  بي. از جهت تفهيم مطالب بسيار مناسب استتاحدودي ، ودن كتاببعميق
  .شود گيري خاصي در كتاب مالحظه نمي صورت كامل رعايت شده و جهتهعلمي ب

نظير  با توجه به مفاهيم و مطالب مندرج در كتاب، كتاب در سبك خود بديع و بي •
كه منابع التين كتاب شود اين است  تنها اشكالي كه در اين كتاب مالحظه مي. است

 .بهبود كيفيت كتاب خواهد شد باعث رساني آنهاروزهحدي قديمي است كه بتا
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حجم آن براي تدريس در و  انطباق كامل داردمحتواي اثر با عنوان و فهرست آن 
  .داردمطلوب  يجامعيت ،محتواي آن از طرف ديگر. واحد مربوط بسيار عالي است

راي ولي از ابزار آموزشي ب انطباق كامل دارد، هاي مصوب مطالب اثر با سرفصل •
كيفيت و ميزان كاربرد اصطالحات تخصصي  .تفهيم بهتر مطالب استفاده نشده است

رويكرد نامطلوبي  ،هاي اسالمي بسيار خوب است و كتاب نسبت به فرهنگ و ارزش
 .ندارد

  
  گيري و ارائه پيشنهاد نتيجه
  .ثر باشدؤدر بهبود كيفيت كتاب م دانتو رساني آنها ميروزاصالح منابع و به •

  



  مسئوليت مدني
  .چاپ سوم  ،1389ميزان، : عليرضا باريكلو، تهران

  
  
  

  اثر شكلي بررسي
قواعد ويرايشي نيز . ايراد استنگارش فارسي قابل  ازلحاظدر برخي موارد اين اثر  •

عالمت  از مثال عنوانبه. نيز ايراد دارد ياما در موارد ،حدي رعايت شده استتا
  .صورت نامناسب استفاده شده استهويرگول ب

 دواما حجم اثر براي تدريس  است،نگاري قابل قبول  حروف ازلحاظكيفيت اثر  •
  .شود هاي متفاوت اثر، تغييري ديده نمي در چاپ. واحد درسي مناسب نيست

 .ندارد و فقط فهرست منابع دارد گيري، خالصه و نتيجهبيان هدف ،پيشگفتار ،كتاب •
 .استتفصيلي  ،فهرست مطالب كتاب وكلي ، آن ةمقدم

  
  اثر محتوايي بررسي
اصطالح . با وجود تلخيص كتاب نسبت به آثار گذشته، اشكاالتي نيز وجود دارد •

در صفحه  »ضمان درك«مفهوم . صورت ناقص و غلط مطرح شده استهب »خطر«
  .صورت اشتباه مطرح شده استبه 37

اما در استفاده  ،اير اثرهاي حقوق مسئوليت مدني استسازي مانند س كيفيت معادل •
اي از ابزار آموزشي براي  گونه استفادهاثر هيچ. اي وجود دارد از آنها اشكاالت عمده

  .تفهيم مطلب نكرده است
اما نظم منطقي و تحليلي  را دارد،اغلب عناوين مسئوليت مدني  ظاهربه اين كتاب •

وين با فصول و در برخي موارد، مطالب ذيل عنا .خورد چشم نميمناسبي در آنها به
  .54در صفحه  »نظريه استناد عرفي« مانند عناوين منطبق نيست،

هم ريخته است و فصل چهارم كتاب هاي مصوب در كتاب به ترتيب و نظم سرفصل •
تناسب كافي  ،اثر با رشته و مقطع تحصيلي. در جايگاه مناسب خود قرار ندارد
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در  »خطر«عنوان مثال، نظريه به .اشتباه عنوان شده استطالب بهزيرا برخي م ،ندارد
ها با يكديگر  برخي از نظريه. يكي دانسته شده است ،»بار يانزعمل «با  47صفحه 

مسئوليت بدون تقصير در صفحه  ةمسئوليت مطلق، خطر و نظري مانند ،اند خلط شده
48.  

مباحث جديدي در قانون بيمه و  عنوان مثالبه .آمد نيست روز ،هاي اثر اغلب داده •
عبارات و . اي نشده است بيمه مسئوليت مطرح است كه در اينجا به آنها اشاره

ضرر مستقيم و بدون  ،80عنوان مثال در صفحه به .دارداشكاالتي  ،كتابمفاهيم 
  .استشده واسطه از يكديگر تفكيك 

عنوان مبهمي به  ،صل پنجمعنوان مثال در فبه .نداردنظم منطقي مناسبي  يادشده،اثر  •
اضافه شده است كه جبران خسارات را پيامد مسئوليت مدني معرفي  »پيامده«اسم 

ديه و ساير انواع جبران خسارات را نيز پيامد مسئوليت مدني دانسته . كرده است
  .توافقات نيز بدون هيچ توجيهي در اين فصل گنجانده شده است. است

سفانه ارجاعات ، اما متأاين اثر استفاده شده استاز منابع مختلف و متنوعي در  •
از  عنوان مثالبه. در برخي موارد نيز ارجاع داده نشده است ،بسيار ضعيف بوده

ها و مسئوليت مدني بدون  الزام«زاده و نيز  دكتر قاسم »مباني مسئوليت مدني«كتاب 
در برخي موارد  .تدكتر كاتوزيان بسيار بهره برده اس »مسئوليت مدني« و» قرارداد

در برخي . )47و 45 صص مانند(است  خذ از مطالبي استفاده شدهنيز بدون ذكر مأ
 ،ارجاعات از برخي در نمونهعنوان به. ارجاعات نيز رعايت اصول ارجاع نشده است

 .اشخاص را با لقب دكتر ارجاع داده است



  
  ارث

  .لچاپ او،  1381سمت، : ، تهراناي خويي خليل قبله اهللا يتآ
  
  
  

  اثر شكلي بررسي
صورت ضمني بيان اهداف به. مقدمه آن كلي است ،كتاب داراي پيشگفتار بوده •

  .فهم بهتر موضوعات استفاده شده است برايدر برخي موارد از نمودار  ،انجام گرفته
- غلط. آرايي آن متوسط است صفحه ،نگاري و صحافي خوب بوده طرح جلد، حروف •

رعايت قواعد نگارشي ميزان . شود ندرت در آن مشاهده ميتايپي و چاپي نيز به هاي
  .استاثر بسيار روان و رس. مناسب استمجموع و ويرايشي اثر در

  
  اثر محتوايي بررسي
تسلسل عناوين اثر و نظم منطقي و انسجام مطالب در كل اثر بسيار خوب است و  •

. ر مناسب استعناوين جزئي و پيوند آنها با موضوعات اصلي و نتيجه نهايي بسيا
از اين حيث ايرادي به كتاب وارد  است ومنابع مورد استفاده در كتاب بسيار معتبر 

از منابع  استفاده اين است كه توان بر اين اثر وارد دانست تنها اشكالي كه مي. نيست
توان با طرح منابع جديد، كيفيت اثر را  قدر كفايت نيست و ميجديد بهموجود و 

  .بهبود بخشيد
دهي مرسوم  ، از اصول ارجاعو ارجاعات مناسب بوده هازان دقت در استنادمي •

  .ها نيز بسيار مناسب است رعايت امانت در نقل. خوبي استفاده شده است به
صورت، كيفيت  .بپردازداثر توانسته است به تجزيه و تحليل و بررسي علمي مسئله  •

در بحث ارث، يكي از  توان گفت اي است كه مي گونهو تحليلي و بررسي آن به
  .استكارهاي بسيار خوب 
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از . هاي بارز اين اثر است از ويژگي ،كيد كامل بر مباني فقهي ارث در فقه اماميهتأ •
هاي بارز اين اثر است كه در  طرف ديگر، تكيه بر مباني قرآني ارث نيز از ويژگي

  .آثار مشابه كمتر مالحظه شده است
انين نظير قانون امور حسبي در بحث ارث و كتاب از حيث پرداختن به برخي قو •

حدي ضعيف فقهي برخي مواد قانوني ضروري، تاتركه و همچنين توضيح مباني 
  .است

خوبي در كتاب ها همان منابع فقهي و قانوني است كه به فرضدر اين كتاب، پيش •
صد با مباني و اصول صورت كامل و صددرهاثر ب. تا حد امكان رعايت شده است

  .و اسالمي انطباق داردديني 
و اين  داردصورت كامل و عالي با عنوان و فهرست آن انطباق همحتواي اثر ب •

اما اشكال اين اثر اين است كه . استموضوع در فصول مختلف كتاب قابل مالحظه 
اين درس شامل شفعه و  .تدوين شده است 8اثر براي تدريس در درس مدني 

. شده استتنها موضوع ارث بررسي  حاضر، ولي در كتاب  ،باشد وصيت نيز مي
هاي  كيد كرد كه اثر در بخش ارث با سرفصلصورت بايد بر اين نكته تأدراين

  .مصوب مطابقت دارد
و  استهاي جامعيت صوري مانند ابزار آموزشي مناسب  لفهؤاين اثر از حيث م •

ر كارآ و حد زيادي اين اثر را به يك اثهاي عملي مندرج در متون كتاب، تا مثال
  .كاربردي تبديل كرده است

خوبي از تخصصي است و نويسنده به ،شده در اين كتابگرفتهكارهاصطالحات ب •
  .انطباق تام دارد ،كلي با رويكردهاي اسالميطورهاثر ب .عهده تبيين آنها برآمده است

  گيري و ارائه پيشنهاد نتيجه
توان با طرح منابع جديد،  و مي قدر كفايت نيستجديد بهاستفاده از منابع موجود و  •

 .كيفيت اثر را بهبود بخشيد
 .تقويت كتاب از حيث پرداختن به برخي قوانين مانند قانون امور حسبي •
  .شدن دو موضوع حق شفعه و وصيتتكميل كتاب با اضافه •



  هايي از شفعه، وصيت و ارث درس
  .چاپ هفتم ،1385ميزان، : ، تهرانناصر كاتوزيان

  
  
  

  اثر يشكل بررسي
از . استفهرست اجمالي و تفصيلي  ومقدمه كلي  ،كتاب داراي بيان اهداف صريح •

گيري، كتابشناسي و نمايه  بندي، نتيجه پيشگفتار، خالصه فصول، جمع طرف ديگر
  .شود در آن ديده نمي

آرايي و صحافي مناسب  نگاري، صفحه كيفت چاپ اثر از حيث طرح جلد، حروف •
ميزان رعايت قواعد نگارشي و . كتاب بسيار ناچيز استتايپي در  هايغلط ،بوده

 .، اثر بسيار روان و رساستويرايش تخصص اثر مناسب بوده
  

  اثر محتوايي بررسي
 يجزئتسلسل عناوين  ،نظم منطقي و انسجام مطالب در كل اثر بسيار مطلوب بوده •

ز منابع كتاب فاقد فهرست منابع است و ا. و پيوند با نتيجه اثر بسيار خوب است
ميزان دقت در ارجاعات . قدر كفايت استفاده نشده استموجود و جديد در متون به

داري  امانت. حدي استفاده نشده استدهي تا ، از اصول ارجاعكافي نبوده هاو استناد
  .خذ در كتاب كم استها مناسب است و منابع بدون ذكر مأ قولدر نقل

البته در  .خوبي عمل كرده استوع بهاثر در تجزيه و تحليل و بررسي علمي موض •
خوبي براي دانشجو توجيه نشده است كه اين امر در برخي برخي موارد مباني به

  ).322مانند ص ( دشوساز  تواند مشكل موارد مي
موضوعات وصيت، ارث و حق  و بنا به ضرورت درسي،  نداردنوآوري خاصي  ،اثر •

آمد  اطالعات كتاب نيز بسيار روز ها و داده. است آوري شده شفعه در يكجا جمع
  .است
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اما از حيث آيات و روايات  ،در حوزه ارث، كمتر به مفروضات پرداخته شده است •
به  هاييانتقاد هرچند. اشكال چنداني در كتاب مالحظه نشد موجود در اين حوزه، 

هاي ديني و اسالمي در كتاب وجود دارد، در كل كتاب از حيث  برخي برداشت
  .با مباني ديني قابل قبول استسازواري 

جامعيت محتوا  ازلحاظها انطباق كامل دارد و اثر  محتواي اثر با عنوان و فهرست •
  .هاي مصوب انطباق كامل دارد مطالب اثر با سرفصل. وضعيت مطلوبي دارد

 كاربردو  سازي معادل. حدي مناسب استتفهيم موضوعات تا يابزار براكارگيري هب •
حد زيادي مناسب است و رويكرد علمي و تخصصي اثر نيز تااصطالحات تخصصي 

 .مناسب است
  

  گيري و ارائه پيشنهاد نتيجه
توان با طرح منابع جديد،  قدر كفايت نيست و ميجديد بهاستفاده از منابع موجود و  •

 .كيفيت اثر را بهبود بخشيد
شفعه و تر در برخي مباني مربوط به ارث، حق  بهتر و مستدل هايارائه توجيه •

  .وصيت



   )سه مجلد(آيين دادرسي مدني دوره پيشرفته 
  .چاپ نود و يكم  ،1390دراك، : ، تهرانعبداهللا شمس

  
  
  

  اثر شكلي بررسي
از  كردهت و نويسنده محترم تالش اين اثر به نثري روان و قابل فهم نگاشته شده اس •

و نگارشي  يدسجاوناز عالئم . ستان بهره ببردواژگان فارسي مورد تصويب فرهنگ
نگاري،  كيفيت اثر از نظر حروف .در حد بسيار مطلوبي استفاده شده است

  .در سطح بسيار عالي استآرايي و صحافي  صفحه
 اين دوره از كتب نويسنده محترم براي تدريس در مقطع كارشناسي مناسب نيست •

  . است ثري نداشتهؤم هايتغيير ي بعديها چاپدر و 
مقدمه . صورت صريح ذكر شده استهبيان هدف نويسنده ب ،هاثر داراي پيشگفتار بود •

در اين و فهرست اعالم خالصه . استفهرست مطالب اجمالي و تفصيلي  ،فصولي بوده
شناسي نيز در انتهاي كتاب. داردفهرست موضوعي و منابع  فقط .شود اثر ديده نمي

 .كتاب وجود دارد
  

  اثر محتوايي بررسي
ابزار . سازي آن بسيار مطلوب است ر اين اثر و معادلكيفيت كاربرد اصطالحات د •

  . آموزشي و علمي براي فهم اثر در اين كتاب در حد مورد نياز استفاده شده است
. اما با برنامه زماني درسي تطابق ندارد ،كتاب از جامعيت مطلوبي برخوردار است •

رس ادله اثبات در د در اصلادله آمده است كه باره در اين كتاب، مباحث مفصلي در
 ،ن و فهرستمحتوا با عنوا .از متن اصلي جدا گرددگردد و بهتر است  دعوي ارائه مي

به  مربوطمطالب  ير ازغ به است،هاي مصوب  اساس سرفصلانطباق تمام دارد و بر
  .ادله اثبات دعوي
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تجارب  ،نويسنده محترم. در اين كتاب تالش شده است به رويه قضايي توجه شود •
كار گرفته هوضوح در اين اثر بهرا در قضاوت و وكالت دادگستري ب شخصي خود

و همين امر منجر به دارد دانش سطح بااليي نسبت به حقوق فرانسه  ،نويسنده .است
روز است و با به ها و اطالعات اثر بسيار داده .ه استشدغناي مطالب تطبيقي 

از جهات مختلف نوآور  همچنين اين اثر. گذاري كشور منطبق استتحوالت قانون
  :است

 .ه استشداين اثر جديد و نوآورانه تدوين  فهرست 
 .نگاه نويسنده آن به آيين دادرسي مدني بسيار جدي و علمي است 
 .رود شمار ميفهرست مطالب و فهرست قوانين تفضيلي از نوآوري اين اثر به 
و شكلي نموده  اي براي تطبيق حقوق ماهوي نوآورانهتالش  ،نويسنده در بحث ادله 

 .است
 .هاي ديگر اين اثر است و اقوال از نوآوري كشيدن برخي قوانين و آراچالشبه 
  .تواند از ديگر موارد نوآوري باشد مطالعات تطبيقي موجود در اين اثر نيز مي 

شده كامل در اين اثر از منابع موجود استفاده . داردنظم منطقي مطلوبي  ،اين اثر •
شده پس از ايشان استقبال نكرده ي اخير از آثار علمي نگاشتهها اما در چاپ ،است
. خذ استفاده نشده و ارجاعات بسيار دقيق استأاز منابع بدون ذكر م. است
هاي اسالمي  نسبت به فرهنگ و ارزش ،علمي بودهطور كامل بهگيري كتاب  جهت

هرچند آيين دادرسي يك درس شكلي است و مقتبس از حقوق غرب  .خوب است
نويسنده محترم پايبندي خود را نسبت به حاكميت قانون در نظام جمهوري  ،است

 .ده استكردر اين اثر اثبات  بارهااسالمي ايران 
  

  گيري و ارائه پيشنهاد نتيجه
 .دشوشود، مطلوب است بخش ادله از كتاب حذف  تا آنجا كه مي •
شده  منتشر از اينپيش  ،با توجه به اينكه كتاب آيين دادرسي مدني دوره بنيادين •

 .ده استشنمودن اين اثر كه از ضروريات بوده، محقق رو مختصرازاين، بود
  



   )سه مجلد(آيين دادرسي مدني دوره بنيادين 
  .چاپ يازدهم  ،1390دراك، : ، تهرانعبداهللا شمس

  
  
  

  اثر شكلي بررسي
مخصوص دانشجويان كارشناسي  برآنعالوه. نگارش بسياري عالي است نظراز  •

معاني را  ،ده با جمالت كوتاهكربراي نمونه، نويسنده تالش . حقوق نگاشته شده است
مشاهده  وضوحجاي كتاب بهتواند در جاي اين موضوع را مي. كندبه دانشجو منتقل 

  .38صفحه  ازجمله ،دكر
نگاري و  حروف ازلحاظرعايت قواعد نگارشي در سطح خوبي است و كيفيت اثر  •

قيمت و كيفيت چاپ بسيار مطلوب  ازلحاظويژه اينكه هب ،ستآرايي مناسب ا صفحه
  .است

اما برخي مباحث به تحليل  ،تناسب حجم اثر با تعداد واحدهاي درسي مناسب است •
  .هاي آن هستند بيشتر نياز دارد و دانشجويان نيازمند مطالعه بيشتري در حوزه

ين كتاب پيشگفتار ا. دتاب با يكديگر تفاوت چنداني ندارهاي مختلف اين ك چاپ •
مقدمه كتاب كلي و فصولي و فهرست . بيان هدف نيز در آن مشهود نيست ،نداشته

تصوير براي . شود گيري در اين اثر مشاهده نمينتيجه. مطالب آن تفصيلي است
موضوعي در اثر فهرست منابع و . آموزش بيشتر لحاظ شده است و جدول ندارد

 .ر انتهاي كتاب تعبيه شده استشناسي دنهايت كتابوجود دارد و در
  

  اثر محتوايي بررسي
 از ابزار. سازي در سطح مطلوب است كيفيت كاربرد اصطالحات تخصصي و معادل •

استفاده نشده است و استاد بايد حسب مورد به  آموزشي به حد مطلوب -علمي
ه اما براي انتقال معاني، تالش شد .هاي علمي را نيز آموزش دهد جنبه ،دانشجويان
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 .گيري شود ها و ساير اسناد مشابه بهره است از برخي از تصاوير دادخواست، اخطاريه
  .آيد چشم مياين موضوع در جلد نخست اين مجموعه بيشتر به

اما در برخي  ،اين اثر براي تدريس در مقطع كارشناسي حقوق مناسب است •
زمند تحليل نيا ،داوري و شده، دعاوي طاريموضوعات مانند اعتبار امر قضاوت

  .بيشتري است
عالي  هاي شوراي محتواي اثر با عنوان و فهرست آن انطباق كامل دارد و با سرفصل •

براي دوره كارشناسي  ،آمد بوده اثر روز .غير از اجراي احكامبه ،تناسب مطلوبي دارد
  .حاوي اطالعات مناسبي است

از منابع موجود  .است شدهدر هر فصل، نظم منطقي و انسجام ميان مطالب رعايت  •
ارجاعات دقيق  و نيستخذ أمنابع بدون ذكر م. درحد مورد نياز استفاده كرده است

  .انجام گرفته است



  حقوق اسناد تجاري
  .چاپ سوم  ،1389ميزان، : ، تهرانكوروش كاوياني

  
  
  

  اثر شكلي بررسي
از جهت نگارش، روان و سليس است و همين مطلب باعث شده است تا مطلب  •

  .آرايي و صحافي مناسب است نگاري، صفحه حروف ازلحاظكتاب . هم باشدفآسان
پيشگفتار در كتاب . شده مناسب استبا توجه به كتب مشابه، حجم مطالب ارائه •

ولي مقدمه در كتاب مشاهده  .وجود دارد و بيان هدف در كتاب صريح است
ب ارائه شده فهرست موضوعي و منابع در كتا ،كتاب داراي تصوير بوده. شود نمي
 .است

  
  اثر محتوايي بررسي
اشكالي در كاربرد آنها  ،مطلوب بوده ،كيفيت كاربرد اصطالحات فني و تخصصي •

قدر كفايت مناسب بوده و اشكال عمده سازي اصطالحات به معادل. شود مالحظه نمي
  .شود در اين كتاب مالحظه نمي

وير، مطالب به شيوه روان و در اين اثر تالش شده است از طريق ارائه نمودار و تصا •
البته ضروري است  .جامعيت اثر و محتواي آن مناسب است. دشوقابل فهمي ارائه 

قبض  بارهمباحثي در ،شدهبيني هاي پيش مباحث با توجه به سرفصل براي تكميل
  .دشوانبار، اوراق بهادار، اسناد وجه حامل و بورس اضافه 

بسيار مناسب  ،شدهنوان بحث و فهرست ارائهبه ع توجهشده با انطباق مطالب ارائه •
در برخي موارد مانند برخي ، اما هاي مصوب انطباق دارد مباحث با سرفصل. است

  .يابد  نواقصي وجود دارد كه با تكميل آنها كتاب بهبود مي ،اسناد تجاري
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برخي  ،ولي از جهت كاربردي ،تناسب اثر با رشته و مقطع تحصيلي مطلوب است •
 بارهتواند در اين المللي مي هاي بين ي تطبيقي مانند مقايسه با كنوانسيونها مقايسه

  .مناسب باشد
ها در اثر بسيار مناسب است و جنبه تطبيقي موجود در  روزآمدي تحوالت و داده •

هاي  عنوان يكي از نوآوريبه ،شود هاي مختلف آن مالحظه مي كتاب كه در بخش
  .دشو كتاب محسوب مي

 ،نسجام مطالب در اثر خوب است ولي بهتر است در برخي مواردنظم منطقي و ا •
عنوان مثال، ورود در مبحث پول در كليات پيش از به. اصالحاتي صورت گيرد

ضروري است . نيستحدودي متناسب باره اسناد تجاري، تااي در طرح مقدمه
  .به مقدمه انتقال يابد 47تا  44مباحث صفحات 

كتاب بر مباحث تطبيقي دو كنوانسيون آنسيترال و ينكه ارسد با توجه به  نظر ميبه •
ت در اين ارجاعا روايناز ،روز ارائه شده استبهبيشتر متمركز شده و مباحث  ژنو

 .كلي مطلبي بدون ذكر منبع وجود نداردطوربه. زمينه كافي است
  

  ارائه پيشنهاد گيري و نتيجه
 .شكالت مرتبط با اسناد تجاريبيان م بارهارائه يك مقدمه متناسب با موضوع در •
هاي  قوق تجارت و كنوانسيونمناسب است در عنوان كتاب به بحث تطبيقي ح •

 .دشواشاره  مربوط
 .اشاره شود آنسيترال و ژنو ضروري است در مقدمه كتاب به جايگاه دو كنوانسيون •
 .ها و تكميل آنها اصالح برخي پاورقي •
 .يالملل و بينمقررات داخلي و كردن قوانين تكميل فهرست منابع و اضافه •
  .نگارشي هايغلطاصالح برخي  •



  حقوق بازرگاني، اسناد
  .چاپ دوم، 1387شركت سهامي انتشار، : ، تهرانمحمد صقري

  
  
  

  اثر شكلي بررسي
. مطلوب و قابل قبول نيستطور كامل بهنگارش كتاب از حيث رواني و رسايي،  •

اما در مقايسه با ساير كتب  ،ذير استپ تر و رساتر نيز امكان البته نگارش روان
  .تر است اين اثر مناسب حقوقي، 

. مشهود استطور كامل بهدقت نويسنده در رعايت قواعد ويرايشي و نگارشي  •
. داردنقاط ضعف  ،آرايي اما صفحه ،چيني و صحافي و طرح جلد خوب است حروف

زه حروف كتاب، ترين اشكالي كه در اين كتاب وجود دارد اين است كه اندامهم
  .عناوين اصلي و فرعي با يكديگر متمايز نيست

اما براي  ،حجم كتاب براي تدريس در دوره كارشناسي ارشد بسيار مناسب است •
-هيچ  .رسد نظر ميزياد به ،3عنوان حقوق تجارت تدريس در دوره كارشناسي و به

  .گونه تغيير شكلي در مقايسه با چاپ اول انجام نگرفته است
داراي  اثر. صريح استدر آن بيان اهداف  .شناسي نداردو كتابپيشگفتار  كتاب •

تصوير و فهرست  ،فهرست مطالب اجمالي و تفصيلي ،مقدمه كلي و فصولي
 .استموضوعي و منابع 

  
  اثر محتوايي بررسي
 گاهاما  ،قابل قبول است صطالحات تخصصي درمجموعكاربرد اكيفيت  •

تضمينات  د؛كن نده را با مشكالتي مواجه ميوجود دارد كه خوان هايي نوآوري
مواد قانوني كاهلي  و العاده چك، برگه براتي، حلول پيمان ژنو، عوض تسليمي فوق

  .اند از اين گونه
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در كتاب  زياديسازي شده است و مشكل  خوبي و با دقت معادلاصطالحات به •
اما بايد اذعان  ،ستاز ابزار آموزشي براي تفهيم مطالب استفاده نشده ا. وجود ندارد

محتوا جامعيت دارد و موضوع اثر با اهداف درس مطابقت  ازلحاظنمود كه كتاب 
  .دارد

. خواني و مطابقت داردهاي موجود در كتاب هم محتواي اثر با عناوين و فهرست •
در مقطع كارشناسي و حقوق اسناد  3هاي حقوق تجارت  عناوين كتاب با سرفصل

  .تطابق كامل دارد ،ارشدتجاري در كارشناسي
البته پس از سال انتشار  .است شدهاستفاده در اين كتاب آخرين قوانين كشور از  •

اصالحات جزئي در قانون صدور چك صورت گرفته است كه بايد در  ،كتاب
  .هاي بعدي مورد توجه قرار گيرد ويرايش

قابل و رويه قضايي هاي مشورتي دادگستري  فراوان ايشان به نظريه هاياستناد •
كتاب از نظم منطقي و انسجام . هاي اين كتاب است جمله نوآوريتوجه است و از

  .مناسبي برخوردار است
خوبي ا بهه و پاورقي شدهطور كامل استفاده همنابع موجود در حوزه اسناد تجاري باز  •

خذ منابع بدون ذكر مأ. نيز جامع است ضمن اينكه فهرست منابع. تدوين شده است
 .دقيق است قابل قبول و زياديحد تا استنادات و ارجاعات. وجود ندارد

  
  ارائه پيشنهادگيري و  نتيجه
اما در برخي موارد،  ،استفاده از نظريات مشورتي دادگستري بسيار مناسب است •

 .جاي نظر نويسنده را گرفته است
سفته و چك از اين جهت قابل ايراد است كه بهتر   تقسيم كتاب به سه بخش برات، •

 .قواعد عمومي اضافه گردد عنوان بهت بخشي اس
 .تري بيان شود آرايي بهتر است عناوين اصلي و فرعي به شكل واضح صفحه ازلحاظ •
 .تواند مورد بررسي قرار گرفته و انجام گيرد مي انتقال نظرات مشورتي به پاورقي •



  هاي تجاري حقوق شركت
  .چاپ اول، 1385سمت، : ، تهرانمحمدرضا پاسبان

  
  
  

  اثر شكلي رسيبر
از نظر قواعد ويرايشي و نگارشي قابل . ادبيات و نگارش اثر قابل فهم و روان است •

عنوان مثال، به. دشوتر تدوين  اي مطلوب توانست به شيوه مي ولي ،قبول است
البته در برخي موارد نيز . 19دوم صفحه  بند مانند ،بسيار طوالني است گاهجمالت 

آرايي و صحافي مناسب  صفحه نگاري،  از نظر حروف. دبسيار طوالني هستن بندها
  .رسد نظر مي به

 آن،  مقدمه . ضمني است ،ليف كتاباست و بيان هدف از تأكتاب داراي پيشگفتار  •
 ،گيري، خالصه كتاب فاقد نتيجه. استفهرست مطالب آن تفصيلي  ،كلي نگاشته شده

  . استابع اثر داراي فهرست مناين . فهرست اعالمي و موضوعي است
  

  اثر محتوايي بررسي
هاي زيادي  ها و پژوهش ليفاي است كه تأ كتاب مربوط به حوزه با توجه به اينكه •

درستي استفاده افتاده است و در كتاب بهانجام شده است، ادبيات آن جاآن  درباره
تفهيم مطالب استفاده  برايها و ابزار علمي سنتي آموزشي  كتاب از روش. است شده
 نمونهعنوان به. استحدي قابل انتقاد رو شكل طرح مباحث تاازاين .استده كر

  .دشو بندي نهايي، تمرين و آزمون در كتاب مشاهده نمي جمع
لف است، اما بهتر بود مؤهرچند كتاب براي تدريس در دوره كارشناسي مناسب  •

و مورد مالحظه كردند ميآخرين تحوالت جهان را در كتاب خود مطرح  ،محترم
تطابق جامع و مناسبي  ،محتواي كتاب و مطالب با عنوان فهرست. دادند قرار مي

  .دارد
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در برخي  ،ريزي تطابق دارد عالي برنامه هاي مصوب شوراي اثر با سرفصل هرچند •
نسبت به . شودميهاي تعاوني، نقايصي در آن مشاهده  جمله شركتموضوعات از

اما با توجه به حجم اثر، براي  دارد،، ويژگي بارز و مشخصي نكتب موجود در بازار
  .تدريس در مقطع كارشناسي مناسب است

رسد بهتر است آخرين تحوالت حقوق تجارت در كشورهاي صنعتي در  نظر ميبه •
بودن مطالب، كتاب با توجه به معمول. شودكتاب مطرح و بحث و بررسي بيشتري 

ثر قابل ل و در كل انظم منطقي و انسجام مطالب در هر فص. فاقد نوآوري است
لف محترم از تمام كتب ؤمل در اين كتاب اين است كه منكته قابل تأ. مشاهده است

ارجاعات و منابع با دقت انجام . ده استكرخوبي استفاده زبان در اين حوزه بهفارسي
 .است شده

  
  گيري و ارائه پيشنهاد نتيجه
ستردگي آنها در ايران،  علت گهاي تعاوني به مطلوب است مباحث مربوط به شركت •

 .قرار گيرد تري جدي در كتاب مورد بحث
مين ها و نحوه تأ ويژه درباره مديريت شركتبههاي جديد در حقوق تجارت  ديدگاه •

 .شودمالي آنها بررسي و به مطالب موجود كتاب افزوده 
و مورد  شوددر قوانين كشورهاي صنعتي در كتاب مطرح  آخرين تحوالت موجود •

  .ررسي قرار گيردبحث و ب



  )جلد 2(هاي تجاري  حقوق تجارت؛ شركت
  .چاپ پانزدهم، 1389سمت، : ، تهرانربيعا اسكيني

  
  
  

  اثر شكلي بررسي
البته قلم  .مطلوب است نسبتبهكيفيت اثر و قلم نويسنده از جهت سالست و رواني  •

ايت قواعد لحاظ رعاثر به. اما پيچيده و غير قابل فهم نيست ،دشوار بوده گاهلف ؤم
نگاري،  حروف ازلحاظكيفيت اثر نيز . نسبت خوب استو ويرايشي بهنگارشي 

  .آرايي و صحافي مناسب است صفحه
ها  جلد كتاب حقوق شركت واحدي كارشناسي، دو دونسبت يك درس به •

رسد و اين  نظر نميلحاظ حجم و كميت مناسب به، به)صفحه 602درمجموع (
هاي مختلف  تغييراتي كه در چاپ. رس نيز وجود داردهاي د سرفصل بارهاشكال در

ناظر به تغييرات شكلي جلد است و تغيير ديگري در اثر  بيشتر ،صورت گرفته
  .مشهود نيست

فهرست . اثر داراي پيشگفتار بوده، بيان هدف در آن ضمني و مقدمه آن كلي است •
 فهرست ،ع بودهكتاب داراي فهرست مناب. ندارد گيريمطالب اجمالي است و نتيجه

 . در كتاب وجود نداردشناسي و كتاب اعالم و موضوعي

  
  اثر محتوايي بررسي
و مشكل خاصي از  استنحو مناسبي رفته در كتاب بهكارهتخصصي باصطالحات  •

مگر در برخي موارد نادر مانند صفحه اول  ،اين حيث در كتاب مشهود نيست
هاي رايج در ادبيات  از معادل لف محترممؤ. هاي بانك باره شركتپيشگفتار در

  .خوبي بهره برده استسازي اصطالحات تخصصي به حقوقي كشور براي معادل
و مانند برخي از كتب  استآزمون  و اين كتاب فاقد ابزار علمي مانند تمرين •

با توجه به . را نداردحقوقي داخلي، استانداردهاي الزم براي يك كتاب درسي 
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ها  شركت، مجموع دو جلد كتاب حقوق 2تجارت هاي مصوب در حقوق  سرفصل
البته برخي مطالب مانند مباحث . دهنده كليه مطالب سرفصل باشدتواند پوشش مي

جلد دوم براي كارشناسي اضافي محسوب  138-108اوراق مشاركت در صفحات 
  . انطباق كامل دارد ها، محتواي اثر با عنوان و فهرست .شود مي

 1347هاي تجاري در حقوق موضوعه ايران از سال  ركتتحوالت قانوني ش هرچند •
متناسب با تحوالت  ،اند مباحث مطروحه لف محترم كوشيدهؤبسيار كم بوده است، م

هاي تجاري باشد و در مطالب حقوق فرانسه نيز بر  و آخرين مالحظات شركت
كتاب طراحي شده است كه خود نشان از روزآمد  2000اساس آخرين قانون سال 

  .اطالعات است بودن
 هموبي رعايت شده است و انسجام وبهخر هر فصل بهنظم و ترتيب مطالب د •

از منابع مناسبي استفاده شده است، بهتر  هرچند. پيوستگي مطالب نيز خوب است
  .شد ويژه منابع حقوق مدني و فقهي استفاده ميهتري ب بود از منابع بيشتر و متنوع

مشكل خاصي در اين باب در كتاب مشاهده  ،بوده دقيق هانحوه ارجاعات و استناد •
 ازلحاظ، اما گيري فلسفي و اجتماعي خاصي در كتاب وجود ندارد جهت. شود نمي

ليف مزبور بر اساس رويكرد تمايز حقوق تجارت از حقوق مدني و فقه علمي، تأ
تجارت است كه بهتر است  اسالمي نگاشته شده است و اين رويه معمول در كتب

 .كندتغيير 
  
  

  دپيشنهاارائه گيري و  نتيجه
 .كردن منابع فقهي و حقوق مدني به كتابرويكرد و اضافهاصالح  •
  .هاي تجاري ايران حقوق شركت پرداختن بيشتر به آخرين تحوالت •



  )كليات(حقوق تجارت 
  .چاپ سيزدهم، 1389سمت، : ، تهرانربيعا اسكيني

  
  
  

  اثر شكلي بررسي
ز جهت رواني و رسايي، متوسط است و مداقه در كل كيفيت اثر و قلم نويسنده ا •

انگر اين مطلب است كه متن حاضر براي دانشجويان كارشناسي پيچيده و بيكتاب 
عمده قواعد نگارشي در كتاب رعايت . نيستهم اما روان و رسا  ،نيست نامفهوم

  .شده است
با . شود آرايي و صحافي خوب ارزيابي مي نگاري، صفحه حروف ازلحاظكيفيت اثر  •

بودن درس حقوق تجارت در دوره كارشناسي، حجم اثر نسبت واحدييكتوجه به 
 بيشترهاي قبلي  تغيير شكلي اثر نسبت به چاپ. رسد نظر ميمناسب به ،به اين واحد

شدن روزبه آن، ترين تغيير محتواييمهم و در حوزه شكل روي جلد و پشت آن است
و در حقوق و قوانين داخلي، تغييرات مهمي مطالب مربوط به حقوق فرانسه است 

  .اعمال نشده است
مقدمه كتاب كلي  عالوهبه. ، بيان هدف آن ضمني استكتاب داراي پيشگفتار بوده •

در و فهرست منابع فهرست اجمالي . است كه با اصول نگارش مقدمه تطبيق ندارد
گيري و  هنتيج .شود موضوعي ديده نمي ، اما فهرست اعالم وكتاب وجود دارد

  .ندارد هم شناسي كتاب
  
  

  اثر محتوايي بررسي
هرچند در برخي موارد درك  ،اند كار رفتهخوبي بهتخصصي در اين اثر بهاصطالحات  •

توانست در  مي تا حد ممكنآنها براي دانشجو نيازمند توضيح اضافه است كه 
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ي انجام خوبسازي اصطالحات تخصصي نيز به معادل. پاورقي به آنها اشاره شود
  .گرفته است

و مانند برخي از كتب  استآزمون  و اين كتاب فاقد ابزار علمي مانند تمرين •
با توجه به . نداردبراي يك كتاب درسي  را حقوقي داخلي، استانداردهاي الزم

، اين كتاب از جامعيت الزم 1هاي مصوب براي درس حقوق تجارت  سرفصل
. احث با گستردگي بيشتري مطرح شودهرچند بهتر بود برخي مب ،برخوردار است
هاي ديگر موجود در كتاب  حليلجا را براي ت ،اي كتاب صفحه 63تلخيص مقدمه 

  .دكن بازمي
هاي  دهد كه ميان محتواي كتاب و عناوين و فهرست بررسي تفصيلي كتاب نشان مي •

ژه جاي واالبته نويسنده در فهرست مطالب به. خواني وجود داردانطباق و هم ،كتاب
، مطالب و در ذيل آن كردهاز واژه مقدمه استفاده  ،كليات مندرج در نام كتاب

  .همان كليات است ،صورت مقدمه كتاب نبودهاينكليات آمده است كه در
با  ،بوده 1347و  1311قانون تجارت و اصالحات بعدي آن مربوط به سال  هرچند •

ده است كرويسنده تالش حال ناينعلي جامعه چندان تناسب ندارد، بامقتضيات ف
  .155و  154ويژه در صفحات هب ،دكنمطالب و آخرين تحوالت را نيز ذكر 

اما در بخش كليات، انسجام  ،هاي مختلف اثر مناسب است نظم منطقي در بخش •
  . نيستمطالب از دست رفته و تا حدي پيرو نظم منطقي 

پيوستگي همو به خوبي رعايت شده و انسجامنظم و ترتيب مطالب در هر فصل به •
از منابع مناسبي استفاده شده است، بهتر بود از منابع  هرچند. مطالب نيز خوب است

  .شد ويژه منابع حقوق مدني و فقهي استفاده ميهتري ب بيشتر و متنوع
مشكل خاصي در اين باب در كتاب مشاهده  ،دقيق بوده هاارجاعات و استناد ةنحو •

 ازلحاظ، اما تماعي خاصي در كتاب وجود نداردگيري فلسفي و اج جهت. شود نمي
ليف مزبور بر اساس رويكرد تمايز حقوق تجارت از حقوق مدني و فقه علمي، تأ

تجارت است كه بهتر است  اسالمي نگاشته شده است و اين رويه معمول در كتب
 .دكنتغيير 

  



  69 )    كليات(حقوق تجارت 

 

  ارائه پيشنهاد و گيري يجهنت
 .دكنكمك  آن تواند به رساييمجدد ادبي اثر ميويرايش  •
تا كتاب نسبت به قوانين و  ،تغييرات قوانين و مقررات داخلي در كتاب انجام گيرد •

 .روز باشدهمقررات داخلي نيز ب
 .توان اصطالحات تخصصي را براي فهم بهتر دانشجو در پاورقي توضيح دادمي •
 .تواند كيفيت كتاب را بهبود بخشدها ميكاهش مقدمات و افزايش تحليل •
 .نظم منطقي بهتر اني اثر براي ايجادبازخو •

  



  حقوق تجارت؛ برات، سفته، قبض انبار و چك
  .چاپ پانزدهم، 1390سمت، : ، تهرانربيعا اسكيني

  
  
  

  اثر شكلي بررسي
اما با توجه به مخاطبان آن كه دانشجويان كارشناسي  ،استقلم نويسنده روان و رس •

رعايت قواعد  ازلحاظ بكتا .محل ترديد است آن، هستند، رواني و رسايي
آرايي و صحافي كتاب مناسب  نگاري، صفحه حروف. مناسب است نسبتنگارشي، به

   .است
تغييرات كتاب . داردكامل انطباق  درسي مورد نظر،حجم اثر با تعداد واحدهاي  •

اصالحات و تغييرات . مربوط به جلد كتاب است فقطهاي قبلي  نسبت به چاپ
ي در پيشگفتار چاپ چهارم در است و اين تغييرات جزئسيار جزئي محتوايي نيز ب

  .كتاب بيان شده است 4صفحه 
مقدمه كتاب كلي  عالوهبه. استبيان هدف آن ضمني  ،كتاب داراي پيشگفتار بوده •

در  و فهرست منابع فهرست اجمالي. است كه با اصول نگارش مقدمه تطبيق ندارد
گيري  نتيجه. شود در كتاب ديده نمي ، اما فهرست اعالم و موضوعيكتاب وجود دارد

 . هم ندارد شناسيو كتاب
  

  اثر محتوايي بررسي
هرچند در برخي موارد  است،  كار رفتهخوبي بهاثر بهاصطالحات تخصصي در اين  •

توانست در  مي تا حد امكاندرك آنها براي دانشجو نيازمند توضيح اضافه است كه 
خوبي انجام زي اصطالحات تخصصي نيز بهسا عادلم. پاورقي به آنها اشاره شود

  .گرفته است
و مانند برخي از كتب  استآزمون  و اين كتاب فاقد ابزار علمي مانند تمرين •

  . نداردبراي يك كتاب درسي  را حقوقي داخلي، استانداردهاي الزم
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، اين كتاب از جامعيت 3هاي مصوب براي درس حقوق تجارت  با توجه به سرفصل •
هرچند بهتر بود برخي مباحث با گستردگي بيشتري مطرح  ،ر استالزم برخوردا

  .هاي مختلف اثر مناسب است نظم منطقي در بخش. شود
 خوبي رعايت شده است و انسجام ونظم و ترتيب مطالب در هر فصل به •

 . پيوستگي مطالب نيز خوب است هم به
 هتري ب يشتر و متنوعاز منابع مناسبي استفاده شده است، بهتر بود از منابع ب هرچند •

  .شد ويژه منابع حقوق مدني و فقهي استفاده مي
اشكاالت  ولي است،هماهنگ با آخرين تحوالت حقوق تجارت  تاحدودياثر مزبور  •

شكلي و ساختاري،  ازلحاظ. و قدمت قانون تجارت، كتاب را نيز قديمي نموده است
  .است 3جامع عناوين مربوط به حقوق تجارت 

اند كليه عناوين مورد نياز را در  لف محترم توانستهؤم ،ساختاري شكلي و ازلحاظ •
 بيشترلف ؤنوآوري م. در مباحث قيد كنندرا يك جلد ذكر نمايند و ترتيب منطقي 

موازين قانوني و اساس حل مناسب بردر پرداختن به برخي فروعات بحث و ارائه راه
  .)86 صمانند ( قواعد حقوقي است

نويسنده  باوجوداين. تاب دقت كافي صورت گرفته استات كو ارجاع هادر استناد •
 بارهاند كه در دهكرليف فارسي استناد باره مطلبي از حقوق خارجي به يك تأدر

  .)45 صمانند ( صحت و سقم آن نيز تحقيق الزم صورت نگرفته است
علمي،  ازلحاظ، اما گيري فلسفي و اجتماعي خاصي در كتاب وجود ندارد جهت •

اساس رويكرد تمايز حقوق تجارت از حقوق مدني و فقه اسالمي ور برتأليف مزب
 .دكننگاشته شده است و اين رويه معمول در كتب تجارت است كه بهتر است تغيير 

  



  حقوق تجارت؛ ورشكستگي و تصفيه امور ورشكسته
  .چاپ سيزدهم  ،1389سمت، : ، تهرانربيعا اسكيني

  
  
  

  اثر شكلي بررسي
حد زيادي ، تانبودههم اما غامض و دشوار  ،روان و رسا نيست قلم نويسنده چندان •

در صفحه  ازجمله ،شود البته عباراتي ثقيل نيز در متن مشاهده مي. قابل فهم است
74.  

 عالئماما در استفاده از  ،از نظر ساختاري، ميزان رعايت قواعد نگارشي متوسط است •
آرايي و  گاري، صفحهن حروف. نگارشي، وضعيت مطلوبي در كتاب وجود دارد

  .صحافي كتاب مناسب است
تغييرات كتاب . داردكامل حجم اثر با تعداد واحدهاي درسي مورد نظر انطباق  •

و تغييرات  اصالحات. مربوط به جلد كتاب است فقطهاي قبلي  نسبت به چاپ
  .ي استمحتوايي نيز بسيار جزئ

مقدمه كتاب كلي  عالوهبه. بيان هدف آن ضمني است ،كتاب داراي پيشگفتار بوده •
در  و فهرست منابع فهرست اجمالي. است كه با اصول نگارش مقدمه تطبيق ندارد

گيري  نتيجه. شود ، اما فهرست اعالم و موضوعي در كتاب ديده نميكتاب وجود دارد
 .هم نداردشناسي و كتاب

  
  اثر محتوايي بررسي
هرچند در برخي موارد  ،است رفته كار بهخوبي اصطالحات تخصصي در اين اثر به •

توانست در  مي تا حد امكاندرك آنها براي دانشجو نيازمند توضيح اضافه است كه 
خوبي انجام سازي اصطالحات تخصصي نيز به معادل. پاورقي به آنها اشاره شود

  .گرفته است
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و مانند برخي از كتب  استآزمون  و اين كتاب فاقد ابزار علمي مانند تمرين •
  .نداردبراي يك كتاب درسي  را ، استانداردهاي الزمحقوقي داخلي

در كتاب  4نحوي است كه عمده عناوين الزم براي تجارت ميزان جامعيت اثر به •
 به. برخي عناوين در حد الزم مورد بحث قرار نگرفته است هرچند ،شود مشاهده مي
ايي ه مقايسه و تطبيق مفهوم، شرايط و آثار ورشكستگي با وضعيت عنوان مثال

  .است نشدهطور مكفي بررسي مانند اعسار و افالس به
 خوبي رعايت شده است و انسجام و بهنظم و ترتيب مطالب در هر فصل به •

از منابع مناسبي استفاده شده است، بهتر  هرچند. پيوستگي مطالب نيز خوب است هم
اثر . شد اده ميويژه منابع حقوق مدني و فقهي استفهتري ب بود از منابع بيشتر و متنوع

  .هاي مصوب انطباق كامل دارد با سرفصل
بيان كليات، تاريخچه و جايگاه  ازجمله ،ليف وجود داردابتكارهايي در اين تأ •

 . ورشكستگي در حقوق تطبيقي



  )جلد اول(حقوق تجارت 
  .چاپ نهم، 1383دادگستر، : تهران  ،حسن ستوده تهراني

  
  
  

  اثر شكلي بررسي
 .نمايه ندارد و گيري بندي، نتيجه مقدمه، خالصه فصول، جمعبيان اهداف،  ،كتاب •

  .شناسي و پيشگفتار در اثر موجود استفهرست مطالب كتاب تفصيلي است و كتاب
 ،آرايي معمولي بوده صفحه. نگاري آن خوب است حروف ،طرح جلد اثر متوسط بوده •

  . وجود دارد كميچاپي تا حد  هايغلط. صحافي كتاب مناسب است
مناسب است و ويرايش ادبي و تخصصي كتاب نيز  عد عمومي نگارش درمجموعقوا •

 لف است و درمجموعروان و خالي از تك ،لف محترمؤنگارش م. بسيار مناسب است
يد خوبي بر ؤلف، مؤمالحظه ديباچه م. از حيث رواني و رسايي قابل قبول است

 .پرهيز نويسنده از تكلف است
  

  اثر محتوايي بررسي
اين اثر درمجموع . چندان مشخص نيستكل اثر ي و انسجام مطالب در منطقنظم  •

نار هم كمعلوم نيست و وجه هيچبهسفانه وجه مشترك آنها چهار جلد است كه متأ
  .مطالب كتاب اول داراي انسجام است. كتاب معلوم نيست چهارگرفتن قرار

ي كتاب وجود دارد، و آنچه در انتها ارجاع به منابع علمي وجود ندارد ،در اين كتاب •
قدر كفايت وجود رو منابع بهازاين. چيزي جز معرفي برخي منابع و كتب نيست

  .ندارد
هم از سوي  آن ،ارجاعات بسيار معدود به قوانين و رويه قضايي وجود دارد •

شده در هاي انجام تجزيه و تحليل. ويراستار اثر كه در آنها رعايت اصول شده است
در  عنوان مثالبه. خوب دوره ليسانس است نسبتبهو حد دانشجويان متوسط 

اما  ،به بعد، موضوع مهم سنديت دفاتر تجاري مطرح شده است 87صفحات 
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اينكه چگونه ممكن است دفتر تاجر به نفع خودش قابل استناد  دربارهتوضيحي 
  .باشد، ارائه نشده است

ششي براي شرح و كو فقطكتاب . شود غير علمي در كتاب مالحظه نمي يدار جانب •
 47متن اثر مربوط به . اي نداردتفسير قانون تجارت است و از اين حيث، نوآوري

حدي مناسب بوده روزنمودن آن تااست و تالش ويراستار محترم براي به پيشسال 
  .كتاب روزآمدي نيست يادشده،توان گفت كه كتاب  همچنان مي حال، باايناست

نويسنده محترم  ،نبه تحليل غلبه دارد و در موارديدر اين اثر، جنبه توصيفي بر ج •
، قرارداد ارفاقي را موجب 242در صفحه  عنوان مثالبه. ناگزير از تحليل بوده است

هرچند  ،ها معلوم نيست اما مباني استدالل ،احياي شركت ورشكسته دانسته است
  .رسد نظر مينتيجه صحيح به

جامعيت  ،محتواي اثر. نطباق كامل داردمحتواي اثر با عنوان درسي و فهرست آن ا •
توان انتظار داشت براي فراگيري  علت پراكندگي منطقي اثر، نمياما به ،مناسبي دارد

  .حقوق تجارت بسيار مطلوب باشد
مون براي تفهيم كتاب از ابزار آموزشي مانند بحث مقدماتي، نتيجه، تمرين و آز •

نظر شود و به سازي در كتاب مالحظه نمي معادل. ده استكراستفاده ن بيشتر و بهتر اثر
 يسندگان متقدم و اصطالحات قانونينو ساختة همان اصطالحات درست از رسد مي

 .است شدهاستفاده 



  )جلد دوم(حقوق تجارت 
  .چاپ پانزدهم، 1390دادگستر، : ، تهرانحسن ستوده تهراني

  
  
  

  اثر شكلي بررسي
 .نمايه ندارد و گيري بندي، نتيجه عبيان اهداف، مقدمه، خالصه فصول، جم ،كتاب •

  .شناسي و پيشگفتار در اثر موجود استفهرست مطالب كتاب تفصيلي است و كتاب
آرايي معمولي  صفحه. نگاري آن خوب است متوسط بوده و حروف ،طرح جلد اثر •

برخي . است كميحد هاي چاپي تاغلطتعداد . صحافي كتاب مناسب است ،بوده
كه اين موضوع  است  ا نشده و در دو سطر گنجانده شدهعناوين در يك سطر ج

  .حدي براي خواننده نامناسب استات
جمله در از ،خوب است و اشكاالت كمي نسبتواعد عمومي نگارش و ويرايش بهق •

وان و خالي از تكلف است و ر ،لف محترمؤنگارش م. شود مشاهده مي 200صفحه 
البته اشكاالت اندك و قابل  .استاز حيث رواني و رسايي قابل قبول  درمجموع

 .177صفحه در  ازجمله ،اغماضي در كتاب وجود دارد
  

  اثر محتوايي بررسي
ترتيب فصول كتاب و نظم منطقي آن برگرفته و تقليدي از قانون تجارت است و  •

 نمونهعنوان به. دشونحو مناسبي اصالح نظمي موجود در قانون بهسعي نشده است بي
گونه به تقصير، بحث آثار ورشكستگي آمده است كه هيچ در جرم ورشكستگي

  .ارتباط منطقي با موضوع ندارد
، هستارجاع به منابع علمي وجود ندارد و آنچه در انتهاي كتاب  ،در اين كتاب •

قدر كفايت وجود منابع به روازاين. چيزي جز معرفي برخي منابع و كتب نيست
  .ندارد
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هم از سوي  آن ،و رويه قضايي وجود دارد ارجاعات بسيار معدود به قوانين •
اين اثر حاوي نقد آراي ديگران . ويراستار اثر كه در آنها رعايت اصول شده است

  .كمي مشكل است ،نيست و از اين جهت براي تدريس
ليفي در بحث حقوق تجارت وجود نداشته، كتاب گونه تأليف اثر كه هيچدر زمان تأ •

هاي كتاب  داده. اما براي امروز، چنين نيست ،حاضر بسيار نوآورانه بوده است
، اصالحاتي را براي ده است در پاورقيكرويراستار محترم تالش  ،قديمي بوده

نمودن اثر، براي خواننده كارشناسي اعمال نمايد كه اين شيوه روزآمد آمديروز
  .نيستچندان مناسب 

خوب دوره  نسبته در حد دانشجويان متوسط و بهشدهاي انجام تجزيه و تحليل •
 ،بدون استناد به مباني و تحليل موضوع 182عنوان مثال در صفحه به. ليسانس است

معامالت پس از صدور حكم ورشكستگي را باطل دانسته است و بالفاصله  فقط
كدام از داند كه مباني هيچ تصفيه همه معامالت را باطل نمي ةاعالم شده است كه ادار
  .دو ادعا مشخص نيست

فصل دوم از كتاب هفتم به  عنوان نمونهبه. ا با عنوان و فهرست انطباق نداردمحتو •
ولي توضيحات آن ارتباط مناسبي با  ،شرايط اعالم ورشكستگي اختصاص دارد

  .عنوان ندارد
كتاب ششم كه به . كتاب ششم و هفتم :اين اثر از دو جزء تشكيل شده است •

الزم را ندارد و خواننده ت جامعي ،قراردادهاي تجاري اختصاص يافته است
يابد كه تكليف قراردادهاي تجاري كه عنوان آن در قانون تجارت نيامده  نميدر

، تناسب كتاب هفتم كه به موضوع ورشكستگي پرداخته است. است، چيست
  .داردبيشتري 

بحث مقدماتي، ابزار علمي مانند . هاي مصوب منطبق است كتاب با سرفصل •
سازي در كتاب مالحظه  معادل .ون در كتاب وجود نداردبندي، تمرين و آزم جمع
نويسندگان متقدم و ساختة اصطالحات  هماناز  درست رسد نظر ميشود و به نمي

  .است شدهاصطالحات قانوني استفاده 



  )جلد سوم(حقوق تجارت 
  .هجدهمچاپ ، 1389دادگستر، : حسن ستوده تهراني، تهران

  
  
  

  اثر شكلي بررسي
 .نمايه ندارد و گيري بندي، نتيجه داف، مقدمه، خالصه فصول، جمعبيان اه ،كتاب •

  .شناسي و پيشگفتار در اثر موجود استفهرست مطالب كتاب تفصيلي است و كتاب
آرايي معمولي  صفحه. نگاري آن خوب است حروف ،متوسط بوده ،طرح جلد اثر  •

رعايت . وجود دارد كميحد هاي چاپي تاغلط. صحافي كتاب مناسب است ،بوده
مناسب است و اشكاالت اندكي در كتاب  درمجموعقواعد نگارشي و ويرايشي 

  .49در صفحه  ازجمله ،وجود دارد
 بسيار و ويرايش ادبي و تخصصي كتاب درمجموع مناسب قواعد عمومي نگارش •

از  درمجموعروان و خالي از تكلف است و  ،لف محترمؤنگارش م. مناسب است
يد خوبي ؤ، م)11ص (لف ؤم ةمالحظه مقدم. قبول است حيث رواني و رسايي قابل

 .بر پرهيز نويسنده از تكلف است
  

  اثر محتوايي بررسي
زيرا فصل اول به اسناد  ،منطقي و انسجام مطالب در كتاب مناسب نيستنظم  •

اقسام اسناد تجاري  ،كه فصل دوم، سوم و چهارمدرصورتي ،تجاري اختصاص يافته
نها پرداخته است و اين جم به مرور زمان دعاوي آو فصل پن شده استبررسي 
فصل هشتم به بورس اختصاص يافته كه ارتباط . پذير نيستتوجيه ،جدايي

  .موضوعي با فصول گذشته ندارد
عنوان قانون بحث تقسيم شده كه مبحث پنجم آن با فصل چهارم كتاب به هشت م •

نيز فصل هشتم . گونه ارتباط منطقي با مباحث ديگر نداردهيچ ،صدور چك



  79 )    جلد سوم( حقوق تجارت

 

اي از مقررات مربوط به بورس است كه در كنار يكديگر بدون نظم منطقي  مجموعه
  .است مناسبي چيده شده

، هستارجاع به منابع علمي وجود ندارد و آنچه در انتهاي كتاب  ،در اين كتاب •
قدر كفايت وجود منابع به روازاين. چيزي جز معرفي برخي منابع و كتب نيست

  .ندارد
هم از سوي  آن ،رجاعات بسيار معدود به قوانين و رويه قضايي وجود داردا •

ه در شدهاي انجام تجزيه و تحليل. ويراستار اثر كه در آنها رعايت اصول شده است
عنوان مثال در به .خوب دوره ليسانس است نسبتحد دانشجويان متوسط و به

اما  ،اجباري نيست عنوان شده است كه درج عبارت چك در متن چك 123صفحه 
، بدون دليل كه دو ادعاي مهم رود بودن مييتؤاحتمال برات به راز عدم درج آن، 

  .مطرح شده است و تحليل
 پيشسال  47متن اثر مربوط به . شود غير علمي در كتاب مالحظه نمي يدار جانب •

؛ حدي مناسب بوده استآن تا نمودنروزاست و تالش ويراستار محترم براي به
  .كتاب روزآمدي نيست يادشده،توان گفت كه كتاب  همچنان مي حالينباا

مگر فصول هفت و هشت كتاب  ،حد زيادي انطباق داردمحتوا با عنوان و فهرست تا •
اوراق مشاركت و بازار  دربارهمجموع قوانين  ،كه محتواي غالب در هر دو فصل

يادشده را ايجاد مباحث اما عنوان اين دو فصل، توقع طرح علمي  ،اوراق بهادار است
حدي خارج از فصل هفتم و هشتم تااما  ،محتواي اثر جامعيت مناسبي دارد .دكن مي

  .استموضوع كتاب 
از  دارد و بهتر است فصل هفتم و هشتمهاي مصوب انطباق  عناوين كتاب با سرفصل •

كتاب از ابزار آموزشي مانند بحث  .دمنتقل گرد 2، به حقوق تجارت كتاب جدا شده
 .ده استمون براي تفهيم بيشتر و بهتر اثر استفاده نكرمقدماتي، نتيجه، تمرين و آز

  .است  ها نمايش داده شده تنها سه تصوير به مناسبت بحث
همان اصطالحات  درست از رسد نظر ميشود و به سازي در كتاب مالحظه نمي معادل •

  .است شدهقانوني استفاده  نويسندگان متقدم و اصطالحاتساختة 
  



  )جلد چهارم(حقوق تجارت 
  .بيستمچاپ ، 1390دادگستر، : حسن ستوده تهراني، تهران

  
  
  

  اثر شكلي بررسي
. نمايه ندارد و گيري بندي، نتيجه بيان اهداف، مقدمه، خالصه فصول، جمع ،كتاب •

  .شناسي و پيشگفتار در اثر موجود استفهرست مطالب كتاب تفصيلي است و كتاب
آرايي معمولي  صفحه. نگاري آن خوب است حروف ،ط بودهمتوس ،طرح جلد اثر •

   .وجود داردكمي حد هاي چاپي تاغلط. صحافي كتاب مناسب است ،بوده
مناسب است و اشكاالت اندكي در  درمجموعرعايت قواعد نگارشي و ويرايشي  •

د راست به چپ باشسمت هاي عددي بايد از  بندي جمله عنوان؛ ازكتاب وجود دارد
  .نيز اين موضوع مشهود است 82در صفحه  .اب برعكس استكه در كت

ويرايش اثر زيبايي مطلوب را ندارد  .مناسب است درمجموعقواعد عمومي نگارش  •
روان و خالي از  ،لف محترمؤنگارش م. )192 مانند ص( استاما رساننده مقصود 

 .از حيث رواني و رسايي قابل قبول است درمجموعتكلف است و 
  

  اثر اييمحتو بررسي
زيرا هر يك از انواع  ،نظم منطقي و انسجام مطالب در كتاب قابل قبول است •

بندي  مطالب درون هر فصل مانند تقسيم .گنجانده شده استيك فصل در ها  شركت
  .اصالح قانون تجارت انجام نگرفته است برايقانون تجارت است و كوشش 

، هستآنچه در انتهاي كتاب ارجاع به منابع علمي وجود ندارد و  ،در اين كتاب •
قدر كفايت وجود منابع به روازاين. چيزي جز معرفي برخي منابع و كتب نيست

هم از سوي  آن ،ارجاعات بسيار معدود به قوانين و رويه قضايي وجود دارد. ندارد
  .ويراستار اثر كه در آنها رعايت اصول شده است
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خوب دوره  نسبتبهمتوسط و  شده در حد دانشجويانهاي انجام تجزيه و تحليل •
 دربارهمطالبي  ،بدون ارائه توضيح 190عنوان مثال در صفحه به .ليسانس است

  .ايجاد تعهد مديران براي شركت بيان شده است
 پيشسال  47متن اثر مربوط به . شود غير علمي در كتاب مالحظه نمي يدار جانب •

؛ حدي مناسب بوده استاروزنمودن آن تاست و تالش ويراستار محترم براي به
  .كتاب روزآمدي نيست يادشده،توان گفت كه كتاب  همچنان مي حالبااين

هاي  عناوين كتاب با سرفصل. حد زيادي انطباق داردمحتوا با عنوان و فهرست تا •
  .مصوب انطباق دارد

مون براي تفهيم آموزشي مانند بحث مقدماتي، نتيجه، تمرين و آز كتاب از ابزار •
نظر شود و به سازي در كتاب مالحظه نمي معادل. ده استكراستفاده ن بهتر اثربيشتر و 

نويسندگان متقدم و اصطالحات قانوني  ةاصطالحات ساخت هماندرست از رسد  مي
  .است شدهاستفاده 

  
  
  



  هاي حقوق جزاي عمومي بايسته
  .چاپ بيستم، 1389ميزان، : ايرج گلدوزيان، تهران

  
  
  

  اثر شكلي بررسي
گونه است كه بدون بديناما شيوه نگارش نويسنده  ،ستنويسنده، روان و رساقلم  •

. شود اند كه كمي باعث خستگي مي ال، مطالب مختلفي را آوردهؤطرح مشكل و س
هاي واقعي از موضوع  االت و نمونهؤمناسب بود در برخي موارد و ذيل مباحث، س

  .شد مطرح مي
و مشكل بارزي در اثر    مناسب است ،ميزان رعايت قواعد نگارشي و ويرايشي •

آرايي و  ساده و مناسب است و صفحه ،طرح جلد كتاب. خورد چشم نمي به
  .استنگاري آن نيز مناسب  حروف

واحد حقوق جزاي عمومي  سه(واحد درسي نگاشته شده است  هفتاين كتاب براي  •
وجه به و با ت) 3واحد حقوق جزاي عمومي  دوو  2واحد حقوق جزاي عمومي  دو، 1

صفحه  هفتادتا  شصتاي كتاب، براي هر واحد حدود  صفحه چهارصدحجم حدود 
  .گردد كه از اين نظر مناسب است مي

اما . استاين كتاب حاوي پيشگفتار، بيان صريح اهداف و فهرست تفصيلي  •
فهرست منابع تنها فهرستي . شودنميگيري و خالصه فصول در آن مشاهده  نتيجه

 .شودديده مياب است كه در اين كت
  
  

  اثر محتوايي بررسي
اصطالحات  اصطالحات تخصصي بايد اذعان نمود كه گاهي از اينكاربرد  بارهدر •

مركب در صفحه  جرائمتوان به تعريف  جمله ميآناز. درستي استفاده نشده است به
برداري نيز عناصر مادي جرم كاله بارهدر همين صفحه در. دكركتاب اشاره  167
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كتاب  207و  199اين موضوع در صفحات ديگر مانند صفحه  .ي وجود دارداشكاالت
  .شود نيز مشاهده مي

شود و جز در يك  بندي نهايي در اثر مشاهده مي طرح بحث مقدماتي و گاه جمع •
هاي دروس حقوق جزاي  با توجه به سرفصل .دشمورد، تمرين در اثر مالحظه ن

يم اصول كلي حاكم بر حقوق عمومي مناسب است و محتواي آن از حيث تفه
اما از حيث ايجاد نيروي استنباط و قدرت تجزيه و تحليل، . كيفري مطلوب است

  .پرسش و پاسخ در كتاب، ضعيف است نبودبا توجه به 
در  عنوان مثالبه. هاي مصوب رعايت نشده است فصلاز طرف ديگر، برخي سر •

مده است كه با توجه به هاي مربوط به دروس دوره كارشناسي آ ، سرفصل27صفحه 
از طرف . هاي اين درس، اين عناوين بايد در مقدمه علم حقوق آورده شود سرفصل

تعداد و  بارههرچند در ،صورت كامل انجام نگرفته استهديگر، بررسي مكاتب نيز ب
  .نظر هميشگي وجود داشته استاختالف ،محتواي مكاتب

رعي با محتواي آنها و يا عناوين ف گاهكه  داردعناوين و تيترهاي زيادي  ،اين كتاب •
هايي در مباحث، جذابيت را  بهتر است با آوردن مثال. دعناوين اصلي سازگاري ندار

  . كردن مباحث كتاب نمايدخواننده را ترغيب به دنبال ،بيشتر نموده
اما بايد آخرين تغييرات  ،بردن آخرين قوانين مطلوب استكارهحيث بكتاب از  •

اما از حيث استفاده از كتب و مقاالت و . زا را نيز در آن لحاظ كردقانون جديد ج
  .نيستهاي جديد، كتاب چندان مطلوب  نامه پايان

هايي جزئي  بحثشود و تنها  صورت گسترده مالحظه نميهنوآوري در اين كتاب ب •
چهار فصل كلي دارد كه  ،كتاب .خاص كتاب ايشان است ،جزايي يموميتقمانند 

هاي خود چندان  موعهمجها و صفحات و زير تعداد زيربخش لحاظازاين فصول 
خوريم كه در  گذاري برمي پس از مبحث، به شماره از طرف ديگر. متوازن نيست
جاي شماره از لفظ بند استفاده شده است و در برخي موارد نيز از برخي موارد به

كتاب از  بنابراين. شود ردرگمي خواننده ميده كه منجر به سشالف، ب و ج استفاده 
  .چندان مناسب نيست ،حيث داشتن نظم منطقي
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فرانسه استفاده كتاب  19عربي و كتاب  3كتاب فارسي،  31مجموع از كتاب در •
كرده است كه با توجه به كتب و مقاالت متعدد و بسيار مناسب اين حوزه و 

نسه نيز ااز كتب مطرح زبان فر. ايشان از آنها، در كل ضعيف است نكردناستفاده
توان به حقوق جزاي عمومي استفاني و بولوك  جمله آنها مياستفاده نشده است كه از

هاي انگليسي نيز استفاده  با توجه به زبان تخصصي نويسنده از كتاب. دكراشاره 
  .است  نشده

صورت اينشود و در كتاب بسيار كم ديده مي قول مستقيم و غير مستقيم درنقل •
  .مناسب است ،بسيار كم هستند و دقت در اين تعداد كم منابع و ارجاعات نيز

مجموع درنسبت به موضوعات اسالمي و فرهنگي ايراني و بومي رويكرد كتاب  •
ده است در برخي موارد، مستندات كرجهت كه نويسنده تالش ايناست، ازمثبت 

 .شرعي مباحث را مطرح كند
  

  گيري و ارائه پيشنهاد نتيجه
 .شود ادبيتاري علمي و ويراس ،كتابالزم است  •
 .اصالح شود - كه به برخي از آنها اشاره شده است -در كتاب  يدقتبيموارد  •
 .كتاب از حيث منابع تقويت شود •
االت در متون، ؤس و ها د، طرح برخي پروندهكن وردن مطالبي كه ايجاد انگيزه ميآ •

 .منجر به تقويت كتاب خواهد شد
دهي و در ه بهتر است در مواردي ساماندر كتاب آمده است ك تيترهاي زيادي •

 .دشومواردي حذف 



  )جلد 2(حقوق جزاي عمومي 
  .چاپ بيست و پنجم، 1389ميزان، : تهران  ،محمدعلي اردبيلي

  
  
  

  اثر شكلي بررسي
آرايي مطلوب است و صحافي آن نيز مناسب  نگاري و صفحه حروف ازلحاظكتاب  •

م ئاز حيث عال. دشو شاهده نميروي كتاب م طرح جلد مشخصي. رسد نظر ميبه
نويسي، جز در از نظر قواعد پالن ولي ،رسد نظر مينوشتاري، كتاب مناسب به

  .كلي رها شده است و قابل قبول نيستهاي گفتارها، بقيه عناوين به سرفصل
فهرست  و فهرست تفصيلي ،مقدمه كلي ،هدف ضمني بيان كتاب داراي پيشگفتار، •

و  بندي گيري، جمع خالصه، نتيجه ،رين و آزمونتم. منابع و موضوعي است
 .در اثر وجود نداردشناسي  كتاب

  
  اثر محتوايي بررسي
صفحه ارائه شده است كه از رسالت  115مطالب كلي و تمهيداتي در  ،در مقدمه •

كتاب از حيث داشتن ابزار علمي و آموزشي، فاقد در ضمن . استمقدمه خارج 
  .استهاي موردنظر  حداقل

. است  سازي شده و اصطالحات در پاورقي معادل ، روان و رساستتابمتن ك •
مجموع مطالب مندرج در كتاب با اهداف درس همسويي و انطباق كامل دارد و در
محتواي اثر با عنوان و فهرست سازگار . مين كندتواند اهداف را تأ ر حد مناسبي ميد

  .هاي مصوب انطباق دارد مطالب اثر با سرفصل .است
ي ناديده گرفته شده حد زيادتر است و منابع جديد تا بع قديميمباحث بر منا تكيه •

در كل داراي نظم منطقي طالب اثر مو  نداردمجموع نوآوري خاصي كتاب در. است
  .استو انسجام 
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. جاي منابع جديدتر خالي است ليو منابع قديمي مورد استفاده، اعتبار بااليي دارد، •
خيلي  ،ابع موجود و ميزان استفاده از آنها متوسط بودهرسد من نظر ميضمن آنكه به
دقيق هستند و استفاده از منابع بدون  ،زياد نيستند هرچندارجاعات  .مطلوب نيست

  .ذكر منبع وجود ندارد
حقيقت آن است كه كمتر نقد و بررسي علمي در اين اثر وجود دارد و بيشتر  •

قوانين، رويه قضايي . است محترم نويسنده هايهآوري مطالب و تكيه بر نظري جمع
  .استاز انقالب  پيشمشورتي هم بيشتر مربوط به  هاييا نظريه

هم در  در حد نقل آن تنهااند و  در كمتر موردي متعرض مباني و اصول اسالمي شده •
ست كه آنچه مسلم است اين ا .اند چند مورد، مطالبي را از منابع فقهي ترجمه نموده

ولي در  ،نسبت به مسائل ديني نداشته است يا دارانه انبجنويسنده محترم ديد 
اين حيث داراي خأل و كتاب از  اند موضوع را با سكوت گزارده ،بسياري از مباحث

 .است
  

  ارائه پيشنهادي و گيرنتيجه
 .شودبازنگري و بازنويسي  دوبارهپالن كتاب فهرست و  •
 .يسي شودنويسي علمي بازنو در چارچوب مقدمه ،مقدمه مختصر شده •
آموزشي براي بهبود كيفيت اثر استفاده  تر به اثر افزوده شود و از ابزارمنابع جديد •

 .دشو
ثري در بهبود كتاب ؤگام م ،هاي مطروحه در كتاب اطالعات و داده رسانيروزبه •

 .خواهد بود
، بيشتر پرداخته شده در كتابمختلف مطرح به مباني و مباحث اسالمي در موارد •

 .شود



  عليه امنيت و آسايش عمومي جرائمجزاي اختصاصي؛ حقوق 
  .چاپ هجدهم، 1389: تهران  ،حسين ميرمحمد صادقي

  
  
  

  اثر شكلي بررسي
كرده در لف محترم سعي ؤم. فخيم و فني است ،لفؤست و نثر ماثر روان و رسا •

، ذهن خواننده اما جذاباي  حاشيه از وقايع خارجي و مطالب با استفاده برخي موارد
قواعد ويرايشي و نگارشي رعايت  درمجموع. دكنراي مباحث تخصصي آماده را ب

از  .)147-145، 30 صص(رسد  نظر ميها طوالني به از بندگاه برخي . شده است
 عالوه نويسنده محترمهب. م نوشتاري ضروري استئطرف ديگر، دقت بيشتر در عال

  .تن علمي نيستاند كه شايسته يك م دهكراز عالمت تعجب استفاده  بارها
زندان و با محتواي اثر ارتباط  بارهطرح جلد اثري است از نقاشي فرانسوي در •

ها  صفحه است كه بخشي از آن مربوط به فهرست 420حجم اثر . چنداني ندارد
  .واحد درسي است دونفسه حجم اثر بيش از اما في ،شود مي

 ،تاب متوسط استآرايي كصفحه. نگاري مناسب است كيفيت اثر از نظر حروف •
  .دهنده استفاصله ميان آنها بسيار كم و آزارهم بوده و خطوط بسيار پشت سر ازير

با  238و  237هم صفحات  دو صفحه و آن ،هاي گذشته اثر فعلي نسبت به چاپبه  •
 . ده استشكردن قسمتي از قلمرو حاكميتي ايران اضافه عنوان اقدام براي جدا

فهرست  گيري، خالصه، نتيجه .استاهداف صريح ان بي واين اثر داراي پيشگفتار  •
ي و ايراني و نظريات مشورتي ولي فهرست دعاوي خارج ،اعالم و موضوعي ندارد

 .دارد
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  اثر محتوايي بررسي
طرح . سازي آنها خوب و دقيق است كيفيت كاربرد اصطالحات تخصصي و معادل •

آموزشي نظير  ير ابزار، اما از سابحث مقدماتي در چهار فصل كتاب مشهود است
  .آمار و نمودار استفاده نشده است

 عنوان كتاب. جامعيت و رابطه با محتواي درس بسيار مناسب است ازلحاظاين اثر  •
فصول با . عليه آسايش عمومي است جرائمعليه امنيت و  جرائماز دو بخش  متشكل

   .منطبق گرددقانون مجازات اسالمي انطباق دارد و ضروري است با تغييرات جديد 
عنوان كتاب بيشتر به بحث . محتواي اثر با عنوان كتاب انطباق چنداني ندارد •

شود كه كتاب يك  مشخص مي ، اما با مطالعه محتواي كتابتطبيقي اشاره دارد
اندك با  براي دوره ليسانس، همين مقدار تطبيق نيست ويقي واقعي مطالعه تطب

  .استدهنده آزار حقوق انگلستان نيز
هاي مصوب درس را داشته است و اين  رعايت سرفصل ةلف محترم دغدغؤم •

مجاز از مرز كه در سرفصل  جرم عبور غير. خوبي مشهود استموضوع در كتاب به
  .مصوب وجود دارد، در اين كتاب ديده نشد

اما  ،استلحاظ روزآمدي اطالعات مناسب به 1380اولين چاپ اين كتاب در سال  •
عليه  جرائمزيرا بخشي از  ها مناسب نيست؛ روزآمدي داده حيث ، از1389در سال 

آمده است كه در كتاب به  1382نيروهاي مسلح  جرائمامنيت در قانون مجازات 
هاي مهمي  پرونده ،با توجه به اينكه در طول اين ده سال. اي نشده است آن اشاره

از جمله جرم  ،ه استعليه امنيت در كشور مورد رسيدگي قرار گرفت جرائم بارهدر
ها نشده  اي به اينگونه پرونده فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسالمي ايران، اشاره

عليه امنيت صورت  جرائماز طرف ديگر، تغييرات مهمي كه در حوزه قوانين  .است
االرض و ساير موارد، در كتاب مدنظر قرار  بغي و افساد في ازجمله ،گرفته است
  .نگرفته است

اي از نوآوري در اين حوزه  نمونه ،جعل مطرح كرده است دربارهتاب بحثي كه ك •
 . است
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صدد ايجاد جذابيت با مؤلف محترم در. طالب و نظم منطقي اثر خوب استانسجام م •
از حيث توازن فصول و مطالب مناسب . اي بوده است بيان مقدمه و مطالب حاشيه

  .است
هايي  همان تنهاه است و كل منابع هاي جديد از منابع جديدتر استفاده نشد در چاپ •

منابع بدون مأخذ وجود ندارد و ارجاعات . شده استكه در چاپ اول استفاده  است
بر كيفيت  هاتايپي وجود دارد كه اصالح آن هايغلطبرخي . مناسب است نسبتبه

  .افزايد كتاب مي
نده ويسرسد ن نظر ميرغم امكان تعمق بيشتر در مسائلي كه صبغه فقهي دارند، بهعلي •

هاي  رويكرد اثر به فرهنگ و ارزش. اند محترم با نگاه كلي و گذرا از آن عبور كرده
را وجيه  مسائل از برخي كرده است تا نويسنده سعي. مناسب است نسبتبهاسالمي 

در  عنوان نمونهبه      . باشدداشته نگاه منفي نو به نظام حقوقي ايران  جلوه دهد
 ،اند كه در گذشته در ايران تدا از اين موضوع صحبت كرده، اب24و  23صفحات 

كردند و براي اينكه نشان دهند اين مسئله خاص ايران نبوده است،  خائن را اعدام مي
 .اند از اعدام خائن در فرانسه و ساير كشورها نيز سخن گفته 25و  24در صفحات 

  
  شنهادگيري و ارائه پي نتيجه
ن اثر لحاظ گردد و تغييرات محتوايي متناسب با قانون است منابع جديد در ايبهتر  •

 .مجازات جديد اعمال شود
برخي مباحث مانند جرم براندازي، براندازي نرم و كودتاي مخملي كه كشور با آن  •

 .شودمواجه است، ارزيابي و بررسي 
رسيده است،  به تصويب 1388سال اي كه در  رايانه جرائمبه قانون  مباحث مربوط •

 .شودكتاب بررسي  در اين



  زمينه حقوق جزاي عمومي
  .چاپ سي و يكم، 1390گنج دانش، : ، تهرانرضا نوربها

  
  
  

  اثر شكلي بررسي
 نگارش مطلب از نظر ميزان رواني و رسايي مناسب است و براي دانشجويان •

تواند  علت سادگي مباحث و محتوا، مياين كتاب به. شناسي قابل فهم استكار
رعايت قواعد  ميزان. اي براي فهم ساير كتب قرار گيرد و پايهمقدمه  عنوان به

خورد  چشم ميحال برخي اشكاالت در كتاب بهاينبا. مناسب است نسبتنگارشي به
  .كه اصالح آنها موجب بهبود كيفيت نگارشي كتاب خواهد شد

حجم اثر براي . داردوضعيت مناسبي  ،آرايي و طرح روي جلدنگاري، صفحه حروف •
رسد و تنها بايد برخي  نظر ميد درسي حقوق جزاي عمومي مناسب بهواح هفت

  .دشومطالب جديد به آن افزوده 
هاي  هاي مختلف اين اثر تفاوت چنداني با يكديگر ندارند و تنها در چاپ چاپ •

 . پاياني تهيه و اضافه شده است االتدر انتهاي فصول مختلف آن، سؤجديدتر 
يان ضمني اهداف، فهرست تفصيلي مطالب، خالصه اين اثر داراي پيشگفتار، ب •

 .نداردفهرست اعالم و موضوعي  فقط. است شناسيو كتاب فهرست منابع ،فصول
  

  اثر محتوايي بررسي
در اين اثر سعي كرده است با توجه به فهم دانشجويان كارشناسي  مرحوملف مؤ •

اي  اب پايهكت ،كتاب وي كهازآنجايي. نمايدحقوق، اقدام به طرح اصطالحات 
-اينبا. ي و فني در آن لحاظ نشده استشود، اصطالحات بسيار تخصص محسوب مي

  .كارگيري اصطالحات موجود مناسب استهحال ب
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گذشته در كتب مختلف حقوق  سازي اصطالحات تخصصي نيز از ساليان معادل •
لف محترم نيز از رويه موجود استفاده كرده جزاي مؤلفان مختلف مشهود است و مؤ

  .است
ر موضوع و فصل در پايان ه هبندي نهايي كه البت لحاظ وجود جمعدر اين كتاب، به •

شود، فهم مطلب  االتي كه در پايان كتاب مشاهده مياجمال آمده است و نيز سؤبه
  .آموزشي استفاده نكرده است اما كتاب از ساير ابزار. گيرد راحتي صورت ميهب
ما موضوعات تطبيقي حقوق جزاي اسالمي و ا ،است نسبت مناسبجامعيت كتاب به •

اند، بررسي  وجود آمدههموضوعات جديدتري كه در عرصه حقوق جزاي عمومي ب
  .است نشده

نظر به ،را مناسب انتخاب كرده است عناوين مربوط به درسمرحوم لف هرچند مؤ •
ب بيشتري از كتا فهم ،ين بيشتر محتواي برخي از عناوينيتوانست با تب رسد مي مي

عقيم در  جرائمن تبيين بيشتر مسئوليت مدني مرتكبا عنوان مثال،به. ايجاد نمايد
  .داردضرورت  245صفحه 

شود و اين امر در هاي مصوب رعايت  در اين كتاب تالش شده است سرفصل •
بودن جرم و ياما در عناوين جزئي مانند قانون ،خوبي مشهود استعناوين كلي به

اثر براي تدريس در . شد مباحث بيشتري بايد لحاظ مي ،مسئوليت كيفري و مجازات
  . رشته و مقطع تحصيلي مناسب است و مطالب اين اثر روزآمد است

هاي  پرسش. استهاي اين اثر  نوآوري ازجملهخالصه در انتهاي هر فصل  ارائة •
هاي ديگري است كه  نوآوري ازجملهست، كتاب كه همراه با پاسخنامه آنهاانتهاي 
  . موزش اين اثر را بهتر كرده استفهم و آ

چشم هايي نيز در آن بهاما ايراد ،اثر داراي نظم منطقي و انسجام مطلوبي است •
  :خورد مي
هاي  ي با ديگر رشتههاي حقوق جزاي عموم وابستگي( 16در صفحه عنوان بند اول  

 .يكي است 18عنوان همان بند در صفحه با زير) حقوق
كار هكار رفته است و در موارد مشابه، عنوان قسمت بهدر برخي موارد عنوان بند ب 

 .گرفته شده است
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 .كليات كتاب فاقد فصل، بخش يا قسمت و بند است 
ده ، اما نويسنده اشاره كردر كل مناسب است منابع مورد استفاده در اين كتاب 

و  رو غفلت در استنادهاازاين .از تمام منابع استفاده كرده است طوركلي بهاست كه 
 .شود ارجاعات ديده مي



  سياست جنايي در اسالم و جمهوري اسالمي ايران
  .چاپ يكم، 1383سمت، : ، تهرانسيد محمد حسيني

  
  
  

  اثر شكلي بررسي
هاي فني  دگيعلت پيچيبه ها و عبارات مغلق ز برخي واژهگاهي استفاده ا هرچند •

است بهتر  ممكندر حوزه تعليم و تعلم و آموزش تا جايي كه  ،آيد نظر ميدرست به
چشم به  نويسييچيدهدر اين اثر، پ. نويسي رعايت شود گويي و آسان است ساده

اين . دكنمطالعه  مطلب بار متن را براي فهمخورد و خواننده مجبور است چندين مي
و  52صفحه دوم  بند، 36سوم صفحه  بند، ابتداي 29رقي صفحه موضوع در پاو
  .خوبي مشهود استموارد ديگر به

البته . آرايي و صحافي در حد مطلوب است نگاري، صفحه حروف ازلحاظكيفيت اثر  •
مشكالتي در فهرست، متن و . وجود دارد 73و  72اشكاالت جزئي مانند صفحات 

  :توان به موارد زير اشاره كرد يم ازجملهشود كه  پاورقي مالحظه مي
ل استفاده نشده واهاي فصل، باب، گفتار و مبحث براساس ترتيب متد ناز عنوا 

 .سازد است كه خواننده را با مشكالتي مواجه مي
 روازاين. گاهي مبحث مقدم بر گفتار شده است و گاهي گفتار مقدم بر مبحث است 

نطقي در فهرست و كتاب بيشتر تا ترتيب م ،بهتر است اين موضوع رعايت شود
 .گاهي نيز مبحث حتي بر فصل هم مقدم شده است. رعايت شود

كه چنين امري صحيح حالي، درعنوان باب نخست با فصل دوم آن يكسان است 
 .نيست

، )3ص (هاي مترداف در كنار يكديگر مانند شرح و ايضاح  استفاده زياد از واژه 
 .ياري از اين مواردسو ب) 8ص (ن و فعاالن ، رفتاركنندگا)7ص (يافته يا محصول 

 .... شده، اتخاذگرديده ونبوده، نيافته، دانسته :هاي ناقص مانند استفاده زياد از فعل 
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 ص(مانند آماتور  ،هاي التين كه معادل فارسي رايج دارند استفاده نامناسب از واژه 
  ).52و  51 صص(، نرماتيويته و نرماليته )63و  61صص (، آلترناتيو )152

ه كار صورت در حقوق بهمينال كه به هايي نظير كامن نوس واژهعدم ترجمه نامأ 
 .دشو گرفته مي

صورت مجزا در مقطع دكتري ناكافي بررسي موضوع كتاب بهصورت اين اثر در •
موضوعات  دارشد باياما با توجه به اينكه در مقطع دكتري و حتي كارشناسي ،است

تواند بخشي از مباحث را در  ، اين كتاب ميشودمربوط به سياست جنايي بررسي 
  .برگيرد

گيري،  ، مقدمه كلي و فصولي، نتيجههدف صريح بيان ،تاراين اثر داراي پيشگف •
ولي فهرست  ،فهرست اجمالي در اثر وجود دارد. است منابع خالصه كلي و فهرست

 .نداردشناسي فهرست اعالم، موضوعي و كتاب ،تفصيلي
 

  اثر محتوايي بررسي
از  البته اگر در اين رهگذر .شده استجا و مناسب استفاده بهتخصصي اصطالحات  •

  .هايي معادل فارسي استفاده شود و التين آنها در پاورقي ذكر شود، بهتر است واژه
. آمار استفاده نشده است آزمون، جدول و اين كتاب از مواردي چون تمرين،در  •

اند كه مطالب مرتبط با موضوع سياست جنايي را  نويسنده در اين اثر تالش كرده
حيث اين اثر از اين. ان و اسالم هماهنگ سازدبا حقوق كيفري ايررا  آن ،بومي كرده

درس سياست  اصل در موضوعات عمومي كه در ازاما از سويي  ،قابل توجه است
تنهايي براي تدريس حيث بهكمتر بهره جسته است و از اين ،دشوجنايي بايد مطرح 

  .در مقطع دكتري كافي نخواهد بود
سياست جنايي اسالم و ايران  به گرفتن اين نكته كه اين كتاب در اصلبا درنظر •

طرح موضوعات عمومي ديده نشده زمينه ضرورتي براي پرداخته است و در اين
صورت بايد گفت كه موارد ومي موضوع مبنا قرار گيرد، درآناگر عنوان عم است،
  .شدميبايست بررسي  ديگري نيز مي زياد
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مباحث  يرندهدربرگ با توجه به اينكه درس سياست جنايي در مقطع دكتري تنها •
از  دهد و اين كتاب بخشي از آن درس را پوشش مي بنابرايناسالمي نيست، 

  .جهت براي تدريس تام در آن واحد درسي كافي نيست اين
شود و  در اين كتاب اغلب از مواردي استفاده شده است كه در منابع جديد يافت مي •

هاي اسالم  طرح ديدگاه. اييهاي سياست جن نظير مدل حيث قابل توجه است،از اين
مستوجب حدود قضايي از مواردي است كه در  جرائمدر سياست جنايي مانند بحث 

  .توان از آن ياد كرد عنوان نوآوري مياين كتاب به
نامه، مقاله و كتاب نگاشته شده است كه در اين كتاب  منابع متعدد در غالب پايان •

اي ه يفدر، مانند اند كامل ارائه نشدهرت صوهاي از منابع ب پاره. اند دهشملحوظ ن
تي را مشكال ،ترتيبو نداشتن رديف و شماره . 253صفحه در سوم، پنجم و ششم 

دادن جمله درون منابع كتاب صحيح نيست كه قرار. كند در فهرست منابع ايجاد مي
ها در انتهاي افزودن منابع قانوني به كتاب. انجام شده است 253اين كار در صفحه 

منبع يك كار پژوهشي نيست  ،كتاب قانون ، زيرا اول اينكهفهرست صحيح نيست
عنوان يك منبع ياد كنيم، بايد جداگانه ارائه كه بتوانيم از آن بهصورتيدوم درو 

  .گردد
، 23عنوان نمونه در صفحات به. در مواردي دچار ايراد است ها استناد و پاورقي •

شده حذف بايد پاورقي ارائه 145در صفحه  ذكر منابع كامل نيست و ،106 و 105
 ،242و  166، 108، 107در صفحات . ذكر شود »همان« ةكلم ،جاي آنشود و به

كردن اضافه. منبع تكرار شده است و اين تكرار برابر روش نگارش پاورقي نيست
در يك  مواد قانوني به يك منبع فقهي درست نيست و بهتر بود كه مواد قانوني

  .)106ص ( شد گانه آورده ميرديف جدا
است سياست جنايي  هايههاي موجود در نظري كتاب حاضر درصدد رفع پراكندگي •

ده كرچارچوب سياست جنايي كشور را از حيث علمي، آموزشي و عملي مشخص  و
راي ارائه راهكار به نهادهاي گوناگون تقنيني، قضايي و اجرايي در كشور ب. است

با سياست جنايي كشور و انجام وظايف محوله در اين شناخت موقعيت در ارتباط 
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چشم از مطالب مثبتي است كه در اين اثر به ،ارتباط و همچنين شناخت جامعه مدني
 .خورد مي

منابع بكار رفته در بحث مدل هاي سياست جنايي بعضاً به صورت غير مستقيم مورد  •
ن حوزه نيز مورد توجه قرار استفاده قرار گرفته اند ضمن اينكه برخي از منابع مهم اي

  .نگرفته اند
قابل گذشت و نگاه اسالم به اين  جرائمپرداختن به  مانند ابعاد سازنده اين اثر •

نگرش فراگير و عميق اسالم به موضوعات مربوط به سياست جنايي در  ،موضوع
و اساتيد  تواند براي قضات و دانشجويان فصل و مباحث مختلف اين كتاب مي

 .دمند باشدحقوق فراسو
  

  گيري و ارائه پيشنهاد نتيجه
به بعد، از برخي  67هاي سياست جنايي در صفحه  بهتر بود در بحث مربوط به مدل •

 .شد صورت مستقيم استفاده ميمنابع مهم در اين حوزه به
سوم  بندتبديل نقطه به ويرگول در  نگارشي مانند ويرگول، عالئمبرخي  لزوم اصالح •

 .ه استاز اين جمل 14صفحه 
اشكاالت شكلي موجود در فهرست مطالب، پاورقي، فهرست منابع و در برخي موارد  •

 .دشودر متن اصالح 
كردن از نكردن يا كمتر استفاده، استفادهها بندويژه شروع هاز نظر ويرايشي ب •

 .اصالحاتي در كتب صورت گيرد ،هاي ناقص فصل
 .اي پيچيده و التينه جاي واژهكردن واژگان ساده و روان بهجايگزين •
 .دشوصورت جدي و جداگانه مطرح همبحثي مربوط به آيين دادرسي كيفري ب •
 .دبيشتر استفاده شو هاي عملي از مصاديق و نمونه •



  
  )جنايات(عليه اشخاص  جرائمحقوق كيفري اختصاصي؛ 

  .چاپ ششم، 1389ميزان، : ، تهراننيا حسين آقايي
  
  
  

  اثر شكلي بررسي
في مناسب است و طراحي آرايي و صحا نگاري، صفحه حروف ظازلحااثر كيفيت  •

. علت طرح ثابت انتشارات، مانند بسياري از كتب حقوقي ديگر استجلد نيز به
ب بوده و خطاهاي كمي در آن ونگارش و ويرايش مطل يميزان رعايت قواعد عموم

  .خورد چشم ميبه
 ،مطالب تفصيلي ستفهر ،مقدمه كلي و فصولي ،اهدافصريح كتاب داراي بيان  •

فهرست اعالم و  پيشگفتار، فاقد حالبااين. استشناسي و فهرست منابع كتاب
 .استتمرين و آزمون  ،گيري خالصه، نتيجه ،موضوعي

  
  اثر محتوايي بررسي
عليه اشخاص  جرائمباره كه موضوع كتاب تحليل و نقد حقوق موضوعه درآنجااز •

حليل مواد قانوني، آراي قضايي و به بررسي و ت بيشتراست، نويسنده محترم 
طرح . ضمن مباحث ارائه كرده استهاي موجود پرداخته است و آراي خود را  نظريه

  .بحث مقدماتي در همه موارد انجام شده است و نتايج در خالل بحث بيان شده است
 جرائمزيرا مقتضاي كتاب چنين بوده است كه  ،بندي نهايي نيست كتاب داراي جمع •

تمرين و آزمون در كتاب وجود . هاي مختلف بررسي شده است بخش مختلف در
  .كرد به يادگيري كمك بيشتري مي ،داشتمياما اگر اين موارد وجود  ،ندارد

، بسيار مطلوب است؛ در اصطالحات تخصصي كاربردكيفيت و ميزان  ازلحاظمتن  •
كار گرفته هكه به مسائل داخلي ارجاع داده شده است، اصطالحات مناسبي ب جايي
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شده است و در جايي كه از منابع خارجي استفاده شده است، ارجاعات مناسب بوده 
  .اند كار رفتههدقت بو اصطالحات به

با محتوا و موضوع اثر انطباق كامل دارد و نويسنده محترم مقيد به اثر حاضر عنوان  •
از منابع . معتبرند در كلشده در اين منبع، گرفتهكارهمنابع ب. عنوان كتاب بوده است

  .قدر كفايت استفاده شده استن بهالتي
دقيق و با رعايت  ،مراعات شده است و ارجاعات يطوركل بهداري در اثر امانت •

خوبي انجام گرفته نقد و بررسي نظرات در اثر به. اصول علمي صورت گرفته است
و تالش شده است با رعايت  دشتعددي مطرح است و در موارد مختلف، نظرات م

  .دالت، نظرات ديگران بيان و نقد شوانصاف و عد
  

  گيري و ارائه پيشنهاد نتيجه
گيري بيشتر مطالب، تمرين و آزمون در انتهاي هر مبحث اضافه  است براي يادبهتر  •

 .ددگر



  فقه تطبيقي بخش جزايي
  .چاپ يكم، 1384سمت، : ، تهراناهللا سيد محمد موسوي بجنورديآيت

  
  
  

  اثر شكلي بررسي
و تقرير شباهت دارد تا  كتاب بيشتر به امال. د متوسط استرواني و رسايي اثر در ح •

مانند لفظ ارباب  ،كار رفته استهم در برخي موارد بواژگان مبه. به يك اثر نگارشي
  .... و )91 ص(اهللا العالم  ،)103 ص(، تكرير ايمان )135ص( حريت

؛ چندان مناسب نيسترسد ميزان رعايت قواعد ويرايشي و نگارشي  نظر ميبه •
ولي  ،برد از روايت هفتم، هشتم و نهم نام مي 162در صفحه  عنوان مثال به
 است؛ت نيز بسيار مغلق نگاشته شده ابرخي عبار. كند اي به آن نمي شارها وجه هيچ به
  .در باب استصحاب نام برد 157توان از عبارات صفحه  عنوان مثال ميبه

آرايي و صحافي مناسب است و حجم اثر با  نگاري، صفحه حروف ازلحاظكتاب  •
 . تعداد واحدهاي درسي مناسب است

مطالب  فهرست. ان هدف در آن ضمني استبي ،كتاب داراي پيشگفتار بوده •
 گيري، ابزار اما كتاب فاقد هرگونه نتيجه .صورت تفصيلي در كتاب وجود دارد هب

تنها فهرست منابع وجود دارد و فهرست . است شناسيو كتاب خالصه ،آموزشي
 . نيز ندارداعالمي و موضوعي 

  
  اثر محتوايي بررسي
، حكم 83در صفحه  عنوان مثالبه. اد استقابل اير گاهكيفيت كاربرد اصطالحات  •

دادن اثر شرعي تعريف شده و حكم وضعي به قرار تعالي يبارت تكليفي به اراده ذا
قتل عمد به قصد جنايتكارانه جاني تعريف  88در صفحه . كه چندان مطلوب نيست

 رهبادر. دشو النفس المعصومه عمداً و عدواناً تعريف مي  كه ازهاقحالي، درشده است
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سازي نيز بايد اذعان نمود كه در اين اثر بيشتر عبارات عين اصطالحات عربي  معادل
  .اند كار رفتههب
بندي نهايي، تمرين و آزمون  عتوانست داراي طرح بحث مقدماتي، جم كتاب مي •

اي فقه اماميه و اهل سنت داشته باشد كه از  توانست جداول مقايسه د و حتي ميباش
  .اي نبرده است بهرهاين ابزار آموزشي 

صورت هكتاب حاوي مجموعه مقاالتي است كه در موضوعات مختلف مطرح و ب •
 زيرا ،كلي خارج استهفصل اول كتاب از موضوع كتاب ب. اند يكجا گردآوري شده
جزئي از قصاص، جزئي  ،داست و فصول بعدي هم پراكندگي دارتطبيق منابع احكام 
صورت مستوفي بحث بير ديگر هيچ مطلبي بهبه تع. هايي از حد از ديات و بخش

  .نشده است
 ،ياري از مواردسخالف عنوان كتاب كه به بحث تطبيقي اشاره شده است، در ببر •

، بحثي از مسائل تطبيقي قتل 87در صفحه  عنوان مثالبه. بحث تطبيقي وجود ندارد
قي هاي تطبي بحث. در سرقت نيز بحث تطبيقي وجود ندارد. صورت نگرفته است

اما در بحث محاربه، . ، داراي تحليل نيستموجود در كتاب نيز بسيار مختصر بوده
  .بحثي مستوفي و كامل مطرح شده است

هاي  زيرا بحث يافت،ميبهتر بود عنوان كتاب به مباحثي از بخش جزايي تغيير  •
اند و تمامي مطالب بخش جزا را پوشش  قصاص و ديات بسيار پراكنده مطرح شده

 صورت گزارش آمده است و آنبه تنهاهاي فقه تطبيقي با عامه نيز  بحث. ددهن نمي
  .صورت ناقصهم به

در بيشتر موارد به آثار قديمي و گذشته حقوقي ارجاع داده شده است و مطالب  •
   دانان اما در برخي موارد محدود نيز به آثار اخير حقوق .روز نيستچندان به

و بحث قسامه،  98ه حموارد محدود، مانند صفدر برخي . شده است هاييهاشار
  .شود هايي ديده مي نوآوري

و به تعبير ديگر، به علت  نداردنظم منطقي مناسبي  ،هر فصل نسبت به كل كتاب •
اينكه كتاب مجموعه مقاالت است، نظم منطقي و انسجام مطالب مدنظر در آن 

  .شود مشاهده نمي
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اقوالي به ديگري انتساب قول يا  ،دارد يكي از اشكاالتي كه اين كتاب طوركليبه •
اين موضوع در صفحات متعددي از كتاب . خذ آن وجود ندارداست كه منبع و مأ

  .)92 و 89مانند صص (مشهود است 
كه در هر زمان و  كندعنوان ديني معرفي اين اثر در تالش بوده است تا اسالم را به •

اما بيان ناقص و مختصر در . اردتوانايي پاسخگويي به نيازهاي جامعه را د ،مكان
كتاب، اشكاالتي را در پي خواهد  104و  103ويژه در صفحات هبرخي از قواعد ب

 .داشت
  

  گيري و ارائه پيشنهاد نتيجه
به حدود، قصاص يا ديات  فقطبهتر است براي كتاب عنوان خاص انتخاب شود و  •

 .پرداخته شود
 .دشومباحث تطبيقي بيشتر در كتاب مطرح  •
 .ارزيابي بيشتري شود ،ارائه اقوال و ادلهدر  •
 .دشواز موضوع آن، حذف  بودنعلت خارجكتاب بهاول فصل  •

  
  



  قواعد فقه بخش حقوق خصوصي
  .چاپ اول، 1386سمت، : ، تهراناهللا عباسعلي عميد زنجانيآيت

  
  
  

  اثر شكلي بررسي
اتي وجود اما در برخي موارد ابهام ،مجموع مناسب استنگارش و ويرايش اثر در •

كه الزم است با رفع آنها،  145اول و يا ابتداي صفحه  بند 91مانند صفحه  ؛دارد
  .كيفيت را بهبود بخشيد

و قواعد  عالئمميزان رعايت قواعد ويرايشي و نگارشي در حد متوسط است و از  •
حدي اشكاالتي وجود بندها تااز نظر تفكيك . صورت معمولي استفاده شده استبه

  .دارد
 هايغلطآرايي و صحافي متوسط است و  نگاري، صفحه حروفنظر ت اثر از كيفي •

حجم اثر نسبت به تعداد واحدهاي درسي بسيار . شود تايپي در كتاب مالحظه مي
  .زياد است و نيازمند اصالح و كاهش آن است

ندارد ولي خالصه، فهرست اعالم و موضوعي  گيري، جدول،  ، نتيجهكتاب پيشگفتار •
در كتاب مشاهده نيز فهرست منابع . ر آن صريح و مقدمه كلي استبيان هدف د

 .شود مي
 
  اثر واييتحبررسي م
ولي اصطالحات عربي  ،كيفيت كاربرد اصطالحات تخصصي بسيار مناسب است •

-هب ،مناسب است طوركليبهنگارش كتاب . است كه مقتضاي محتواي كتاب است
  .تتايپي اس هايغلطناشي از  شايدجز مواردي كه 

رسد با توجه به اينكه  نظر ميبه. برخي از قواعد فقهي در اين اثر بررسي شده است •
ارشد و دكتري تدوين شده است، اين اثر با هدف تدريس در مقاطع كارشناسي



  103     قواعد فقه بخش حقوق خصوصي

 

دانشجويان در بيشتر شده كه مناسب است از ذكر مطالب عمومي قواعد مطرح
  . كنند، خودداري شود العه ميتر و حتي در دروس ديگر آنها را مط مقاطع پايين

در كتاب به شيوه مرسوم كتب قواعد فقه جديدتر، همه مطالب در يك قاعده طرح  •
 .رسد نظر نميدكتري، چنين روشي چندان مناسب بهدر  ويژهبهكه حالي، درشده است

عنوان مثال، كتاب در بخش دوم همان به كرد؛توان بهتر تنظيم  عناوين كتاب را مي
قواعد عمومي خيارات است كه  ،اب را اتخاذ كرده است و بخش سومعنوان كت

  .مشخص نيست چرا تحت عنوان قواعد قرار گرفته است
مبتني بر متون قبلي  اغلبمطالب كتاب . هاي مصوب تطبيق دارد كتاب با سرفصل •

ز در نوآوري ني. روز شده استحدي بهمطالب تاولي از نظر كمي و كيفي،  ،است
جمله مباحث مربوط به عرف و عادت، توجه به مواد از. شود حظه مياين كتاب مال

هاي  نوعي از نوآوري ،قانوني و برخي مسائل مستحدثه مانند باروري مصنوعي
  .كتاب است

اما بين قواعد . در ذيل هر قاعده تالش شده است بين مطالب انسجام ايجاد شود •
قواعد از نظر اهميت يا حجم  ترتيب. اي وجود ندارد مختلف، انسجام و ارتباط ويژه

  .يا كاربرد روشن نيست
نظر ، اما با توجه به اينكه بهشده در كتاب، كافي استحد زيادي منابع استفادهتا •

رسد كتاب بيشتر ناشي از تقريرات درسي ايشان است، بسياري از مطالب بدون  مي
ب مختلف آمده از فقها و مذاه رخيتعابير ب ،در موارد متعددي. منبع ذكر شده است

 .اما بدون ارجاع استفاده شده است ،است
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  گيري و ارائه پيشنهاد نتيجه
 .بندي قواعد، منطقي روشن ندارد هاي كتاب و اولويت اصالح برخي عناوين و بخش •
 تر بوده، اعد  فقه پرداخت، كاملتري به قو صورت فشردهرسد اگر بتوان به نظر ميبه •

 .گيرد يشتري قرار ميمورد استفاده كاربران ب
هاي مكرر حقوقي شايد تناسب زيادي با كتاب فقهي  استفاده از مواد قانوني و مثال •

 .دشوجهت اصالح شته باشد و بهتر است كتاب از اينندا
هاي  هايي وجود دارد كه بهتر است با تحليل ، ترديداستناد به برخي مواد و قواعددر  •

 .رفع شود هااشكاالت و ايراد ،جدي



 
  قواعد فقه بخش حقوق جزا

  .چاپ اول، 1386سمت، : ، تهرانعباسعلي عميد زنجاني اهللا يتآ
  
  
  

  اثر شكلي بررسي
از نظر ويرايشي وضعيت  متأسفانهاما  دارد،متن روان و قابل فهمي  ،اثر درمجموع •

در بسياري از جمالت، ويرگول و . مطلوبي ندارد و نيازمند بازنگري جدي است
 بند مانند است، د و عطف جمالت بيشتر به شيوه عربي انجام گرفتهنقطه وجود ندار

  .143صفحه  آخر
و  داردوضعيت مطلوبي ، آرايي و صحافي نگاري، صفحه حروف ازلحاظكيفيت اثر  •

  .تناسب حجم اثر با تعداد واحدهاي درس مورد نظر، تناسب قابل قبولي دارد
اما مقدمه،  ،منابع استكتاب داراي پيشگفتار، بيان صريح اهداف و فهرست  •

شناسي در فهرست اعالم و موضوعي و كتاب ،خالصه ،گيري مطالب، نتيجه فهرست
 .شود ينماثر مالحظه 

  
  اثر محتوايي بررسي
طور مبهم هاي كتاب اين است كه اصطالحات تخصصي در مواردي بهيكي از كاستي •

 يكه توضيح  دهعدي مطرح شدر برخي موارد نيز اصول و قوا. است  كار رفتههب
رسد با توجه به اينكه  نظر ميبه. 138قاعده  ، مانندآنها وجود ندارد بارهدر

هاي توصيفي كتاب  كننده اصلي اين كتاب هستند، بايد جنبهاستفاده ،دانشجويان
  .افزايش يابد

صورت برخي از قواعد به. شودتكميل و اصالح  ،سازي معادل ازلحاظاثر بايد  •
اشاره به محتوا و مضمون قواعد به و كتاب بيشتر  است  نشده سازي مناسب معادل

  .كند تا شرح و تفصيل آنها بسنده مي
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تمام قواعد مربوطه  ،لحاظ پرداختن به كليه قواعد فقهي جزايي مناسب بودهكتاب به •
صورت اجمالي طور كه بيان شد، بسيار مختصر و بهاما همان ،را در بردارد

  .اند موضوعات مطرح شده
بسيار  ،هاي مندرج، انطباق كامل داشته محتوايي با عناوين و فهرست ازلحاظاثر  •

  .استها هماهنگ و همسو  از جهت ديگر، عناوين مندرج با سرفصل. مطلوب است
اما اگر بتوان از  ،ها و اطالعات بسيار مناسب است روزآمدي داده ازلحاظكتاب  •

آوري و تالش براي  جمع. يابد د ميمنابع جديد نيز استفاده كرد، جامعيت اثر بهبو
  .است هاي اين اثر ، يكي از نوآورياحصاي قواعد جزايي در يك مجموعه

شده را بر توان مطالب ذكر مي يدشوار بهندارد و سفانه كتاب نظم منطقي مناسبي متأ •
 هايدر جزابندي سنتي و رايج  حتي تقسيم .بندي واحد دانست اساس يك تقسيم
  .قصاص و ديات رعايت نشده است اسالمي يعني حدود،

توانست با  هرچند مي ،است شدهميزان كفايت استفاده منابع سنتي و قوي بهاز  •
نام برخي منابع و خصوصيات چاپ آنها كامل . دشوشدن منابع جديد، تقويت اضافه

 .ذكر نشده است
  

  گيري و ارائه پيشنهاد نتيجه
 .)262و  125، 291 مانند صص( هاغلطبازبيني متن و اصالح  •
 .رعايت عالئم ويرايشي در كل متن بازنگري شود •
 .تواند بر كيفيت اثر بيفزايد هاي موجود در تعريف قواعد مي ها و اجمال رفع ابهام •
اي كه ساختاري منظم و قابل  هگونشود، بهدهي قواعد اصالح  امانبندي و س تقسيم •

 .تر داشته باشد فهم
 .دشوتر ارائه ترجمه آيات و روايات براي فهم به •
 .صورت گيرد ويژه در بخش مربوط به قواعد فقهيسازي به سازي و معادل اصطالح •
ده نيست، از اعداد قواعد خود نويسنده نيز اذعان نموده است كه قاع برخي موارد كه •

 .داضافه شو مانند آن برخي قواعد مهم مانند احتياط و. دخارج شو
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  .چاپ چهارم، 1386سمت، : ، تهراناي خويي اهللا خليل قبلهيتآ
  
  
  

  اثر شكلي بررسي
كارگيري عبارات هشد دقت بيشتري در ب مي درمجموع اثر روان و رساست، هرچند •

قواعد نگارشي و . شودتر و گوياتر  و اصطالحات صورت گيرد و كتاب روان
خي موارد از عالئم ويرايشي اما در بر ،صورت قابل قبولي رعايت شدهويرايشي به

صورت اجتماع امر و نهي در« عنوان مثال در عبارتبه. خوبي استفاده نشده استبه
بايد » واحد«از لفظ  پسكه واضح است » تواند در يك امر واحد مكلف چگونه مي

  .ويرگول بيايد
اثر نيز با . آرايي و صحافي مطلوب است نگاري، صفحه حروف ازلحاظكيفيت اثر  •

كتاب . استواحد درسي بسيار مناسب  چهاراي خود براي  صفحه 280جه به حجم تو
صيلي در فهرست تف. صورت ضمني بيان شده استهدف آن به ،داراي پيشگفتار بوده
 .نهايت تنها فهرست منابع وجود داردشود و در كتاب مشاهده مي

  
  اثر محتوايي بررسي
ربرد اصطالحات، بسيار فقه، كا لف محترم بر مباحث اصولؤبا توجه به اشراف م •

جهت نقصي در كتاب مشاهده شده انجام گرفته است و از ايندقيق و حساب
لف ؤشود و علت آن است كه م سازي در كتاب مشاهده نمي اما معادل. شود نمي

، محترم قصد داشته اصطالحات رايج در علم اصول را به دانشجويان تعليم دهد
البته نكته بسيار مثبت اين كتاب آن . دداري كرده استسازي خو از معادل روازاين

  .خوبي مطرح شده استاست كه در ذيل تمامي اصطالحات، تعريف و توضيح آنها به
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موضوع كتاب . شود طرح بحث مقدماتي، تمرين و آزمون در كتاب مشاهده مي •
  .نداردتر گردد كه در كتاب وجود  تر و قابل فهم ساده ،تواند با نمودار و جدول مي

. استتمامي مباحث مورد نياز براي دانشجويان مقطع كارشناسي  دربردارندهاين اثر  •
و  ، مانند ارتكاز عقالندرت ممكن است برخي مباحث مطرح نشده باشدالبته به
اختصار طرح شده است كه سزاوار بود به دليل اي از مباحث نيز به پاره. متشرعه

  .عقال، عرف و عادت يمانند بنا ،دح شوت آنها، با تفصيل بيشتري مطراهمي
مباحث علم اصول است  ،موضوع كتاب. داردكامل محتواي اثر با عنوان آن انطباق  •

و در بيشتر  استاساس تدوين رايج در تمام كتاب لحاظ شده و بر خوبيكه به
صورت بسيار عالي و بر هفهرست نيز ب. هاي حقوقي مطرح شده است مثال ،موارد

  .و منوال تنظيم شده استهمين اساس 
 چيزي فروگذار نشده است و منطبق با فهرست مصوب شوراي ،در مباحث اصولي •

اين درس براي تدريس در رشته فقه و مباني حقوق اسالمي . است ريزيبرنامه عالي
بسيار مناسب است و براي تدريس در رشته حقوق نيز از تناسب قابل قبولي 

رشته  در زيرا ،فقه و مباني كارآيي بيشتري دارداما براي رشته . برخوردار است
. هاي حقوقي بيشتري ارائه شود و مثال تر تر و عيني هاي كاربردي يد بحثحقوق با

رسد كتاب بيشتر شبيه اصول فقه كاربردي است و در اين زمينه  نظر ميبنابراين به
  .بسيار عالي عمل شده است

هاي تمريني  حقوقي است كه در بخشهاي  نوآوري كتاب در تدوين و ارائه مثال •
نظم موجود در كل اثر برگرفته از همان شيوه . خورد چشم مياين موضوع به ،كتاب

ده است مطالب كرلف محترم تالش ؤرايج اصوليين است و در تدوين مباحث نيز م
  .دكنرا با بيان روان و روشن با ذكر مقدمه و نتيجه عنوان 

منابع ديگري كه از منابع  از بدين معنا كه ؛است شده منابع در حد متوسط استفادهاز  •
بحوث في «عنوان مثال به. است نشدهاستفاده  است،دست اول اصول فقه معاصر 

  .... اهللا مكارم شيرازي وآيت »انوار االصول«شهيد صدر،  »علم االصول
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يده تنها اشكالي كه در اين اثر د .خوب است هادر بيشتر موارد، ارجاعات و استناد •
در برخي موارد فقط . نبودن آدرس ارجاعاتي است كه ارائه شده استكامل ،شود مي
 .كتاب ذكر شده و شماره صفحه عنوان نشده است نام
  

  گيري و ارائه پيشنهاد نتيجه
 .تر براي دانشجويان حقوق هاي جديدتر و كاربردي مثالارائه  •
 .ابتالئات فقهي بارههايي جديد در استفاده از مثال •
 .ايجاد اشتياق بيشتر در دانشجويان برايشاره به نتايج عملي هر بحث ا •
 .اي از مباحث مانند اصل برائت ارائه توضيحات كافي و بيشتر در پاره •
 .به دو بخش تدريس و براي مطالعه بيشتر بندي كتاب تقسيم •



  تجاري و صنعتي عالئمحقوق مالكيت بر 
  .مچاپ يك، 1382سمت، : ، تهرانعبدالمجيد شمس

  
  
  

  اثر شكلي بررسي
اين موضوع در برخي موارد . كلي اين اثر ساده و روان نوشته شده استطورهب •

 ،به بعد 42م سنتي از صفحه بندي عالئ عنوان مثال، تقسيمبه. شود ديده مي وضوح به
وجود دارد كه نياز به اما در اين اثر نكاتي . يكي از مطالب جالب و مفيد است

-هب بندي بسيار زياد و آوردن مباحث و بندهاي مختلف  فصل هازجمل ،تصحيح دارد
پرداخته شده است كه منجر به سردرگمي به جزئيات  ازحد يشب و صورت جزئي

  .گردد مي
در  ازجمله .شود هاي تايپي و نگارشي مشاهده مي غلط ،هاي مختلف كتاب در قسمت •

از  »است«مه كل يجا بهبودن؛ در خط سوم اصل عرضي ،گفتار سوم 110صفحه 
گفتار دوم،  109در صفحه . استفاده شده و در خط پنجم برعكس »نيست«كلمه 

 ،گذاشته شود» قبلي«با توجه به قواعد نگارشي، ويرگول بايد جلوي كلمه جمله اول 
  .»تواند مي«نه جلوي كلمه 

 گاهنگاري حروف ازلحاظاما  ،اثر مناسب است و صحافي آرايي صفحه ازلحاظ •
 اشتباه به» اتهام«كلمه  ،خط دوم 110در صفحه  ازجمله. شود شاهده مياشكاالتي م

كلمه   ،»كنندهمصرف«جاي كلمه به 71در صفحه  .كار رفته استهب» اتمام«
  .كار رفته استهب» كنندهمنصرف«

هاي آنها، كتاب حاضر براي دانشجويان  و سرفصل 4تا  1با توجه به حقوق تجارت  •
ارشد مالكيت فكري، در درس در مقطع كارشناسي. تنيسحقوق قابل استفاده 

، استم تجاري هاي آن درس عالئ نكه يكي از سرفصلبه اي با توجهمالكيت صنعتي، 
اي  شدهبندي صورت جمعكه مطالب آن با انسجام بهتر و بهكتاب حاضر درصورتي
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-ند بهتوا ميكم شود،  ،تر شده در مباحث جزئيارائه شود و نيز حجم مطالب ارائه
  .باشدمناسب زمينه  عنوان پيش

مقدمه كلي در كتاب  .استبيان هدف صريح  ،اين كتاب داراي پيشگفتار بوده •
فهرست منابع  فقط. گيري ندارد نتيجه ،فهرست مطالب تفصيلي بوده. شود مي مشاهده

 .وجود دارد
  

  اثر محتوايي بررسي
اسپكتروگرام  و )152 ص(جمله كلمات ژنريك ازبرخي از اصطالحات تخصصي  •

نامرتبط استفاده از كلمات  .است  ترجمه نشده و بسياري از كلمات ديگر )125 ص(
و  88، 51 صص(، استحاله )165 ص(م خوابيده ئ، عال)84 ص(مانند آبشخور 

صفحه  ازجملهمعادل التين بسياري از رئوس  نشدنارائه. در كتاب زياد است )164
  .استاز ديگر اشكاالت اين كتاب  110

 ؛گنگ است ،سازي برخي عبارات و اصطالحات با توجه به ادبيات حقوقي معادل •
شده ترجمه شود و حقوق كه بايد به حقوق استيفا) 60ص(تقليل حق عبارت مانند 

برخي اصطالحات نيز اشتباه ). 119ص (و شخصيت قضايي ) 23ص (شده فراموش
اي  هاي پايه به داده اشتباه بهكه  25مانند پايگاه داده در صفحه  است، ترجمه شده
ترجمه شده  »تشويش«به غلط  confusionواژه  200صفحه  است و ترجمه شده

  .است كه بايد نارسا ترجمه شود
است و جداول مربوط به عالئم   خوبي استفاده شدهدر اين اثر از جداول و تصاوير به •

آن قابل  طرح بحث مقدماتي. مفيدترين بخش كتاب است ،كنندهدرست و گمراه
برخي مطالب در . پرداخته شده است ازحد يشبولي به جزئيات  ،قبول است

م ايران و مقايسه عالئ ازجمله، هاي مختلف با عبارات متنوع تكرار شده است قسمت
گر برخي موارد نيز از طرف دي. فرانسه بارها در مسائل مختلف بيان شده است

م باره جديدبودن و اصالت عالئكه در 76و  56در صفحات  ازجمله ،دبندي ندار جمع
  .است بندي نشده در بيشتر مباحث، گفتارها و فصول جمع .تجاري بحث شده است



  )2(فقه و حقوق  نقدنامه     112

موضوع اثر و جامعيت محتواي آن با توجه به اهداف درس مورد نظر قابل قبول  •
اي  عوض بخش عمدهاخلي در اثر فراموش شده است و در جزئيات حقوق د. نيست

هاي  حقوق خارجي تعلق دارد كه اين امر اثر را از زمره كتاباز كتاب به جزئيات 
  .سازد درسي خارج مي

ويس ن بررسي طرح پيشو همچنين  1310اين كتاب به بررسي دقيق قانون سال  •
م ئم تجاري و نيز توضيح تفصيلي مواد مربوط به عالقانون جديد مربوط به عالئ

 بارهنامه ليسبون در و موافقتتي .ال.نامه تريپس، معاهده تي ر موافقتتجاري د
  .كاال نپرداخته است أگذاري مبد نام

زيرا عمده مباحث اين كتاب به قوانين  ،عنوان اثر با محتواي آن متناسب نيست •
آيد كه گويا مطالعه  وجود ميم تجاري فرانسه پرداخته است و اين احساس بهئعال

رانسه در اولويت اصلي حقوق ايران در حاشيه قرار گرفته است و مطالعه حقوق ف
و  فهرستو بايد در قسمت  عناوين نيز با دقت انتخاب نشده است. است
عنوان نمونه مبحث مربوط به به ،بندي مباحث، بازنگري كلي صورت گيرد تقسيم

  .مئآثار حق مالكيت عال
تواند منبع مناسبي براي تدريس در  ها نمي دليل ضعف در برخي استداللاين كتاب به •

و بسياري از صفحات ديگر  96، 73، 61، 56صفحات . ارشد تصور شودمقطع 
پذيرش آنها چندان ساده است كه   دهكرمباحثي را مطرح  تنها ،بدون بيان استدالل

  .هاي مبسوط و حقوقي به اين كتاب افزوده شود بايد استدالل روازاين. نخواهد بود
بسياري از مباحث روز از  ،تدوين شده است 1382در سال  يادشدهاثر  هرچند •

نامه تريپس و نپرداختن به مباحث عميق و  به موافقت يتوجهبي. غفلت شده است
گذاري و نام أهاي منش م تصديقي، جمعي و نشانهباره حمايت از عالئكارشناسي در

حال استفاده از جداول در اين كتاب بسيار اينبا .اين مباحث است ازجمله أ،مبد
  .استهاي اين اثر  نوآوري ازجمله ،كيك در انواع بازتوليدمباحث تف ،مفيد بوده

نظم منطقي  نيست،پرداختن به فصول و موضوعاتي كه با موضوع اصلي كار مرتبط  •
لف محترم نيز بيشتر ؤمنابع مورد استفاده م. و انسجام اثر را تضعيف نموده است

تفاده چنداني نشده منافع فرانسوي است و از منابع انگليسي و امريكايي اين حوزه اس
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منابع فارسي نيز استفاده از آنها چندان وجود ندارد و اين امر موجب  بارهدر .است
  .است شدهتضعيف فضاي تحليل حقوق ايران 

لف محترم در برخي موارد، اقدام به بيان مطالبي نموده است كه منبع آنها مبهم ؤم •
هايي  نظريه ،لفؤحق م و در زمينه 96و  48، 55مثال در صفحات  عنوان به. است

تالش مناسبي براي ارجاعات و استنادات  ،لف محترمؤم .با منبع مبهم وجود دارد
 .انجام داده است

  
  گيري و ارائه پيشنهاد تيجهن

 .تايپي و نگارشي انجام گيرداصالحات  •
 .زيادي كندتواند در فهم بهتر مطالب كمك  ويرايش كامل اثر مي •
در متون كه تمركز  موردشدن بيشاخهبهاز شاخه اصالح فهرست و فصول و پرهيز •

 .زند هم ميخواننده را بر
 .شود هاي متن مشاهده مي حذف مطالب تكراري كه در برخي قسمت •
 .مالكيت فكري و مالكيت معنوي مانند ،سازي عبارات در متن همسان •
ي در الملل مهم مانند بسياري از قوانين و مقررات داخلي و بين انعكاس رويدادهاي •

 .حوزه مالكيت فكري
 .هاي حقوق ايران شده در حقوق فرانسه و افزايش تحليلتعديل مباحث ارائه •
مسائل جديد مرتبط  بارهالمللي در بين ةانعكاس نظرات جديد علماي حقوق در عرص •

 .با موضوع كتاب
 .استفاده از كتب و مقاالت معتبر در مجالت مختلف •
تطبيقي ميان قوانين فرانسه و ايران در  ةلعكردن مطاكتاب و مشخص اصالح عنوان •

 .عنوان كتاب
  
  



  )جلد اول(الملل خصوصي  حقوق بين
  .چاپ سوم، 1389بهتاب، : ، تهراننيا بهشيد ارفع

  
  
  

  اثر شكلي بررسي
نبردن كارهاين رواني و ب. ستمطالب آن رسا ،لحاظ نحوه نگارش، روان بودهاثر به •

مجموع رعايت قواعد ويرايشي در .ب وجود داردهاي كتا نثر پيچيده، در همه قسمت
زيرا در بسياري از موارد، در جمالت طوالني از  ؛رسد نظر نميو نگارشي كامل به

هاي تايپي متعددي نيز در كتاب  غلط. )132مانند ص (ويرگول استفاده نشده است 
  .شود كه نيازمند بازخواني كتاب براي اصالح اين امر است مشاهده مي

 ،هاي گذشته هاي اخير نسبت به چاپ آرايي و صحافي چاپ گاري، صفحهن حروف •
نظر دو واحد درسي مناسب    بهحجم اثر نيز نسبت به . بهبود چشمگيري داشته است

  .رسد مي
فهرست مطالب تفصيلي  ،مقدمه كلي ،اثر حاضر داراي پيشگفتار، بيان اهداف صريح •

 .ر اثر استفاده نشده استشناسي دكتاباز جدول و . استو فهرست منابع 
  

  اثر محتوايي بررسي
 .است كار گرفته شدههاصطالحات تخصصي در حد نياز و بدون افراط و تفريط ب •

هاي متون  و از پيچيدگي صورت روان و قابل فهم استهاي فارسي به ذكر معادل
  .دور استحقوقي به

مناسب دوره  ،هصورت روان بودها به بندي ها و جمع حوه استداللطرح بحث و ن •
در برخي  .نمونه دعاوي مرتبط با موضوع ذكر شده است. رسد نظر ميناسي بهكارش

توانست از جدول و آمار براي تفهيم بهتر مطالب استفاده شود، كه چنين  موارد مي
  .نشده است
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 ،عنوان كتاب. است جامع دارد وهاي مصوب همخواني  عناوين كتاب با سرفصل •
است و سه بحث تابعيت، اقامتگاه و وضع  »)جلد اول(صي الملل خصو حقوق بين«

عناوين و فهرست مندرج در كتاب با موضوعات مطروحه . بيگانگان ذكر شده است
  .خواني و تناسب داردهم

در بخش وضعيت بيگانگان كه به دو بخش اشخاص حقيقي و حقوقي تقسيم  •
است كه براي ته صفحه به اشخاص حقوقي بيگانه اختصاص ياف دهتنها شود،  مي

  .ستتدريس كافي ني
قوانيني مورد  ،البته در برخي موارد ،مطالب مربوط به حقوق ايران كامل استبيشتر  •

انگليسي، در بخش منابع فارسي و منابع . استكه منسوخ شده   استناد قرار گرفته
جديدترين منبع انگليسي موجود در كتاب مربوط به سال . منابع بسيار قديمي است

در منابع فارسي نيز از كتب . 1983 ، مربوط به سالاست و در زبان فرانسه 1975
  .استفاده نشده است اند،كردهجديد كه آخرين تحوالت را بررسي 

جامع است كه نوآوري خاصي در آن ديده  نسبتاين اثر كتابي كالسيك و به •
نظر هب و محتواي آن، مناسب و منطقي بلحاظ حفظ نظم مطالاثر به .شود نمي
  .رسد مي

عنوان به. شود عات بدون منبع مشاهده مياين اثر، ذكر اطالصفحات مختلف در  •
كه به ذكر حقوق كشورهاي ديگر  56و  46و صفحات  15، 14مثال صفحات 

 ازجملهحقوق اسالم  بارهمطالبي كه دراز برخي  .پردازد مي ...مانند امريكا، اسپانيا و
  .كار رفته استهكر منبع باقامتگاه در اسالم است، بدون ذ

 اسالم و«اثر  از جملهاز. اسالمي كمتر استفاده شده استهاي  از بحثدر اين كتاب  •
از طرف ديگر  .است نشدهپژوه استفاده  دكتر دانش »الملل خصوصي حقوق بين

 .نداردمخرب  يالملل خصوصي، اين اثر ابعاد دليل نوع مطالب حقوق بين به
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  پيشنهاد گيري و ارائه نتيجه
 .روز شودبهاست منابع التين الزم  •
مورد ارزيابي مجدد  ،برخي مقررات و قوانين منسوخ در حقوق ايران مشخص شده •

 .قرار گيرد
 .نويسي بازنگري شود فهرست منابع متناسب با اسلوب فهرست •
الملل خصوصي اسالمي مورد تجزيه و  مطلوب است مطالب بيشتري در حقوق بين •

 .دتحليل قرار گير
  .شود اضافهمنابع جديد فارسي به متن براي بهبود كيفيت و باالرفتن سطح مطالب،  •



  )جلد دوم(الملل خصوصي  حقوق بين
  .چاپ اول، 1389بهتاب، : ، تهراننيا بهشيد ارفع

  
  
  

  اثر شكلي بررسي
روان است و سعي شده است از پيچيدگي به دور  ،لحاظ شكل ظاهري عباراتبهاثر  •

لحاظ علمي روان و رسا ريختگي عناوين، بههمنظر نظم مطالب و در ازولي  ،باشد
به مباحث  ،109تا  12عنوان كليات از صفحه  بازيرا در فصل اول  ،نيست

پرداخته است كه  ...اختصاصي تعارض قوانين مانند احوال شخصيه، قراردادها و
  .جاي آنها صحيح نيست

نگاري  آرايي و حروف صفحه .ب استرعايت قواعد نگارشي و ويرايشي در اثر مناس •
شود كه اصالح آنها بر  هاي تايپي مالحظه مي مناسب است ولي در برخي موارد غلط

  .كيفيت اثر خواهد افزود
بودن درس واحدي دوكتاب و  اي صفحه يستدودر نگاه اول و با توجه به حجم  •

. استنظر رسد كه اين حجم مناسب ، ممكن است به2الملل خصوصي  بين حقوق
ترين دروس حقوقي است و مطالب آن  ولي با توجه به اينكه اين درس يكي از فني

نتيجه حجم متناسب با موضوع و ماهيت تعارض ، درنياز به توضيح بيشتر دارد
برخي مباحث مانند  استدالل هستند وخالصه و كم اغلبمطالب . قوانين نيست

  .است شدهطور خيلي خالصه بررسي هاي متحرك به تعارض
فهرست مطالب تفصيلي ، مقدمه كلي ،اثر حاضر داراي پيشگفتار، بيان اهداف صريح •

 .شناسي در اثر استفاده نشده استاز جدول و كتاب. استو فهرست منابع 
  

  اثر محتوايي بررسي
البته تنها اشكالي كه در اين حوزه . رسد نظر ميكيفيت كاربرد اصطالحات مناسب به •

 ،ريشه فرانسوي و يا انگليسي اصطالحات ذكر شده استه وجود دارد اين است ك
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براي آشنايي بيشتر خوانندگان بهتر  برآنعالوه. ولي اين ذكر ريشه يكنواخت نيست
  .شد كه چنين نشده است بود ريشه التين قديم آنها ذكر مي

بسياري از مباحث تعارض قوانين مانند مسئوليت  به اثر داراي جامعيت نيست و •
مباحث عمده ديگر  .اي نشده است اشاره )92جز صفحه ( الكيت فكريمو  مدني

اختصار بررسي شده نيز به ...الملل خصوصي مانند احوال شخصيه، اموال و حقوق بين
يس و يقراردادها، به حقوق فرانسه، سو بارهدر عنوان مثالبه ؛اند جانبه نبودهو همه

حقوق حاكم بر تعهدات  بارهرم در 1980اما از كنوانسيون  ،آلمان اشاره شده است
به  .حرفي زده نشده است ،ستاالجرا ر كل اتحاديه اروپا الزمقراردادي كه د

  .اي نشده است اند نيز اشاره هايي كه ايران به آنها ملحق شده كنوانسيون
مرتبط  ريخته و غيرهمي، فهرست مطالب و عناوين گاهي درلحاظ محتوايي و علمبه •

مثبت قواعد حل تعارض، بيشتر تعارض بحث  146ال در صفحه عنوان مثبه. است
  .مطالب مربوط به تعارض مثبت نيست

بودن درس تعارض قوانين و لزوم تبيين و توضيح كافي آن فرد بهبا توجه به منحصر •
طور به ،فاقد اين خصوصيات بوده يادشدهو نيز لزوم سير منطقي مطالب يك اثر، اثر 

  .بيان نشده است هاي مطلب كافي همه جنبه
مجموع در ،مطالب جديدي مطرح شده است ،كتاب هاي جديد هرچند در چاپ •

زيرا فهرست منابع آن حداكثر تا  ،كتاب با اطالعات روز فاصله بسيار زيادي دارد
بسياري از . است 1372و آثار فارسي نيز مربوط به سال  1983سال 

هايي كه ايران  ي كنوانسيونهاي جديد در كتاب مطرح نشده است و حت كنوانسيون
  .اند اي از تحليل بيان نشده شاخه عنوان به ،به آنها پيوسته است

كل كتاب برخوردار نيست؛ زيرا اثر از نظم منطقي و انسجام مطالب در هر فصل و  •
ها  اين كتاب كليات، تئوريدر هاي مصوب،  شده در سرفصلبيني خالف نظم پيشبر

عناوين اصلي و فرعي . دشو به بعد آغاز مي 46 ر از صفحاتو برخي مباحث ديگ
  .است 171مجموعه صفحه كه زير 173مانند صفحه  ،با يكديگر مطابقت ندارد گاه

عنوان مثال، به. شود ر مكرر در اثر مشاهده ميطوهب هم ذكر مطالب بدون منبع آن •
ص (ذكر سن رشد در كشورهاي مختلف  ، )47 ص(دادگاه واشنگتن  1994حكم 



  119     )جلد دوم(الملل خصوصي  حقوق بين

 

بدون منبع  )77 ص(امريكا، انگليس و دانمارك  متحده ياالتاذكر حقوق  و) 58
  .است

زيرا  ،، چندان قابل استناد نيستهامربوط به حقوق ساير كشور در اين اثر، مطالب •
كه  است 1983قانون مدني فرانسه مربوط به سال  ،220التين صفحه  22طبق منبع 

ها تحوالت فراواني  سه در اين سالكه حقوق فرانحالي، درحدود سي سال قبل است
 .به خود ديده است

  
  گيري و ارائه پيشنهاد نتيجه
 .نمودن اطالعات و بهبود كيفيت اثر استفاده شودروز به برايمنابع جديد از  •
 .دير مطالب و ارائه آنها منطقي گردس •
هاي ادبي و  هاي خارج از قرارداد، مالكيت مسئله تعارض قوانين در مسئوليت •

 .دشوي اضافه صنعت
 .ويرايش محتوايي و علمي تقويت شود •
 .داصالح و با محتوا منطبق شو اصلي و فرعي ينعناو •
  .ها و ايران اضافه شود در كنوانسيون قواعد حل تعارض •

  
  



  الملل خصوصي حقوق بين
  .چاپ دهم، 1379  ميزان،: تهران  ، نجادعلي الماسي

  
  
  

  اثر شكلي بررسي
زيرا   ؛استروان  طور كاملبهتوان گفت  اما نمي ،است نگارش و رواني اثر مناسب •

هايي  اين موضوع نيز در بخش ،حاصل ترجمه منابع التين بوده بيشترتعارض قوانين 
  .از كتاب مشهود است

اما در حد عالي  ،رسد نظر مناسب ميبهميزان رعايت قواعد نگارشي و ويرايشي  •
ميزان الزم استفاده نشده مت ويرگول بهاز عال ويژهزيرا در جمالت طوالني، به نيست؛
 136، 133، 24 مانند صص( شود نيز اشكاالت تايپي مالحظه ميدر مواردي . است

  .)249و 
اما در طرح  ،رسد نظر ميمجموع خوب بهآرايي، در و صفحه ينگار حروفحاظ لبه •

طرح خاصي استفاده نشده از زيرا روي جلد  ،توانست زيباتر باشد روي جلد مي
  .دكنهميشه از طرح يكساني استفاده مي كهاست البته اين مربوط به ناشر  .است

حقوق صفحه است، با توجه به دشواري درك مفاهيم  350حجم اثر كه حدود  •
. نظر كمي غير متعارف و غير ضروري است، بهالملل خصوصي و تعارض قوانين بين

صفحه، مناسب  216با  يجناب آقاي دكتر الماس »تعارض قوانين«كتاب  در عوض، 
  .رسد نظر ميبه

نسبت به كتاب تعارض هاي گذشته تفاوتي نداشته است و  اين كتاب نسبت به چاپ •
اسناد در لف نيز تنها در دو مورد تعارض قوانين ؤشده از همين مقوانين منتشر

  .اضافه شده است تجاري و اجراي احكام
وجود مقدمه  ،هر فصلدر . استبيان اهداف آن صريح  ،كتاب فاقد پيشگفتار بوده •

در كتاب وجود ندارد و  شناسيو كتاب نتيجه، خالصه. دارد و مقدمه كلي نيز دارد
 . تنها فهرست منابع دارد ،فهرستلحاظ از



  121     الملل خصوصي حقوق بين

 

 
  اثر محتوايي بررسي

. است  كار رفتههتعارض قوانين بسيار عالي باصطالحات مختلف تخصصي  •
در صورت گرفته و معادل آنها  مناسب ،فارسي بهالتين  سازي اصالحات معادل

  .پاورقي آورده شده است و از اين حيث كتاب بسيار عالي نگاشته شده است
براي  ،ها بسيار مناسب بوده تبيين، توصيف و تحليل و بيان استدالل ازلحاظمباحث  •

  .الملل خصوصي، بسيار مناسب است تفهيم مطالب دشوار و ثقيل حقوق بين
الب مربوط به آن، بيان تن مقدمه، تاريخچه تعارض قوانين و مطبرداشبا توجه به در •

لحاظ جامعيت سطح بنايي تعارض قوانين و نيز مسائل كاربردي آن، بهمباحث زير
  .كتاب عالي است

الملل خصوصي  زيرا ذكر اصطالح حقوق بين اي اثر با عنوان آن انطباق ندارد،محتو •
ست كه در آن تمامي مطالب حقوق انگر اين مطلب ابيكلي و بدون قيد، طورهب

ذكر شود كه  بايد... الملل خصوصي مانند تابعيت، اقامتگاه، وضعيت بيگانگان و بين
  .موضوعات تعارض قوانين ذكر شده است تنهادر كتاب 

از كليه مباحثي كه در كتاب مطرح شده است، دو عنوان شناسايي و اجراي احكام  •
و باقي مطالب انطباق  استهاي مصوب  مدني و اسناد تجاري خارج از سرفصل

  .ها دارد كامل با سرفصل
، الملل خصوصي براي دوره كارشناسي بودن درس حقوق بينواحدي دوبا توجه به  •

تعارض «رسد مطالب كتاب  نظر ميبه .رسد نظر ميحجم كتاب قدري زياد به
  .تر است سببراي تدريس كارشناسي منا ،تر بوده ها منطبق ايشان با سرفصل »قوانين

منابع خارجي . است استفاده نشده از منابع جديدآن است كه ترين نقص كتاب مهم •
 هايكتاب  در منابع فارسي نيز از  .است 1998قديمي و حداكثر تا سال  بيشتر

استفاده نشده  بارهاي نيز در اين نامه همچنين از هيچ پايان. جديد استفاده نشده است
  .استفاده نشده و تنها از يك مقاله استفاده شده است همها  از سايت حتي .است

اند و نوآوري خاصي  صورت كالسيك و سنتي خوب نگاشته و مطرح شدههمطالب ب •
  .مشهود است
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در اما . و اين موضوع در كل كتاب حاكم است دارندنظم منطقي مناسبي  ،مطالب •
انگليس و امريكا،  برخي موارد، بحث مفصلي مانند شناسايي و اجراي احكام فرانسه،

ها وجود  دار كه در آن بحث تعارض دادگاه اجراي قانون صالحيتعناويني مانند 
  .حدي از بين برده استنظم منطقي و انسجام مطالب را تا ندارد،

. شود همانند بسياري از كتب، در اين كتاب نيز مطالبي بدون ذكر منبع مشاهده مي •
ير كشورها ذكري به ميان آمده است، اما از حقوق سا ...و 95، 74، 57صفحات در 

 .منبعي براي آنها ذكر نشده است
  

  گيري و ارائه پيشنهاد نتيجه
الملل  مناسب است براي بهبود و تكميل كتاب، از منابع جديد در حوزه حقوق بين •

 .خصوصي و تعارض قوانين استفاده شود
زوم رعايت كه بايد براي صحت مطالب و ل استبرخي مطالب بدون ذكر منبع  •

 .آنها ذكر شود  داري، منابعامانت
برخي مطالب نيز متناسب با تغييرات در قوانين كشورهاي خارجي، تغيير نكرده  •

خواني هايي كه در كتاب وجود دارد، با واقعيت فعلي آن كشورها هم است و مثال
 .ندارد



  
  الملل خصوصي حقوق بين

  .چاپ دوم، 1372گنج دانش، : ، تهرانمدني ينالد جاللسيد 
  
  
  

  اثر شكلي بررسي
اي پرهيز شده  كتاب سهل و روان است و از طرح مطالب فني و پيچيده و حاشيه •

خوبي قواعد زبان فارسي به .اند كوتاه و روان نوشته شده بيشترهاي اثر  جمله. است
هاي  جاي اصطالحات و واژهاي از موارد به اما مناسب بود در پاره ،رعايت شده است

كارگيري متن حاضر در به .شد هاي جايگزين بهتري استفاده مي از واژه ،فارسيغير 
  .شود مناسب است و ضعف خاصي در اثر ديده نمي ،هاي تخصصي اصطالحات و واژه

هاي آغاز يا پايان فصل براي فهم مطلب مفيد است كه  تمرين و يا طرح پرسش •
ست پيشگفتار، مقدمه، فهر از طرف ديگر، كتاب داراي. نوشته مزبور فاقد آن است

Ĥشناسي در كتاب وجود و كتاب نمايه ليو ،خذ و منابع بودهمطالب و فهرست م
 .ندارد

  
  اثر محتوايي بررسي
در اين . دشو ها تحت دو عنوان درسي ارائه مي الملل خصوصي در دانشگاه حقوق بين •

از حقوق ( ها مطرح نشده است ها يعني تعارض دادگاه بحثي از تعارض صالحيت ،اثر
مباحثي همچون قواعد صالحيت محلي،  از نتيجهو در) 2الملل خصوصي  بين

الملل خصوصي  المللي محاكم، آيين دادرسي دعاوي مربوط به بين صالحيت بين
  .بحث نشده است

كه از تاريخچه بحث شده  13در صفحه  .متن با فهرست آن مطابقت دارد ايمحتو •
تاريخچه پرداخته است و بسياري از مباحث  است، نويسنده تنها در يك صفحه به

يك از تابعيت و اقامتگاه اشخاص حقوقي، به هيچ بارهدر. مغفول مانده است
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نظر اساتيد اشاره نشده است و در بحث مربوط به وضع مربوط و اختالف هاي نظريه
، بسيار )191 ص(ويژه بحث حقوق و تكاليف هب ،حقوقي شخص حقوقي بيگانه

  .اه بحث شده استمختصر و كوت
اثر از تمام . خوبي رعايت شده استترتيب، انسجام و تسلسل منطقي هر فصل به •

لف محترم از آنها ؤكه مدارد اي از منابع وجود  پاره. منابع موجود استفاده نكرده است
در اين از آنها همچنين منابع التين مختلفي نيز وجود دارد كه . استفاده نكرده است

  .است شدهناثر استفاده 
هايي نظير تعارض  اما در بخش ،هاي مصوب انطباق دارد با سرفصل كتاب درمجموع •

 ،بسيار كم بوده هاعات و مستنداارج ،در متن. قراردادها، بحثي به ميان نيامده است
  . هستيمصورت زيرنويس شاهد ارجاع كمتر به

باحث مربوط به م ازجمله ،روز نيستها چندان به در برخي موارد اطالعات و داده •
تعارضي با مباني  ،متن در كل .... و ياقامتگاه، تابعيت، وضع حقوقي اشخاص حقوق

 .و اصول اسالمي ندارد
  

  و ارائه پيشنهاد گيرينتيجه
 .منظور رواني و رسايي بيشتر متنها به جايگزيني برخي واژه •
 .تفهيم بهتر مطالب برايتمرين و آزمون به متن  كردناضافه •
 .ماندهكردن برخي عناوين مغفولها و اضافه خي عناوين و سرفصلاصالح بر •
 .رساني اطالعات متنروزبه •
  .در كل متن هااستناد اصالح ارجاعات و •

  



  مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران
  .چاپ هفتاد و هشتم، 1390شركت سهامي انتشار، : ، تهرانناصر كاتوزيان

  
  
  

  اثر شكلي بررسي
ن كتاب روان و قابل قبول است ولي براي دانشجويان سال اول حقوق گرچه مت •

شود يا اكثر  به همين دليل يا تمام كتاب تدريس نمي. مناسب نبوده و سنگين است
  .كنند دانشجويان فهم درستي از موضوعات كسب نمي

ميزان رعايت قواعد ويرايشي و نگارش قابل قبول است ولي ايرادهاي غيرقابل  •
ارجاع به منابع التين با برگردان فارسي كه در  ازجمله خورد ز به چشم مياغماضي ني
  .قابل مشاهده است 257و  243، 240صفحات 

آرايي و صحافي خوب و مناسب به نظر  نگاري، صفحه حروف ازلحاظكيفيت اثر  •
تعداد صفحات تا حدودي با حجم واحد درسي تناسب  ازلحاظكتاب تنها . درس مي
  .دارد

وضع كنوني آن از چاپ اول تاكنون تغييرات عمده و زيادي داشته است كه اين اثر  •
كتاب داراي پيشگفتار و بيان اهداف صريح است و  .ها بهتر است از ساير چاپ

ولي از جداول، خالصه  فهرست مطالب تفصيلي و اجمالي است. مقدمه آن كلي است
بوده و فهرست اعالم و  كتاب داراي فهرست منابع. و كتابشناسي استفاده نشده است
 .موضوعي در كتاب وجود ندارد

  
  اثر محتوايي بررسي
ولي در برخي موارد ايرادهايي  ،كاربرد اصطالحات تخصصي قابل قبول استكيفيت  •

دانستن حق كسب و پيشه و تجارت با سرقفلي در مترادف. خورد چشم مينيز به
كاالتي اراي چنين اشنيز د 272و  268صفحات  .از اين موارد است 257صفحه 
  .حد زيادي پذيرفتني استسازي تا كيفيت معادل. است
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تر  را ثقيل جهت فهم مطالب دشوار آنفاقد تمرين و آزمون است و از اينكتاب  •
زيرا فقط تالش شده  ،اين كتاب از حيث محتوا و موضوع جامع نيست .نمايد مي

نيز به منابع حق در بخش دوم كتاب . است به مقدمات حقوق خصوصي بپردازد
لف محترم، ذكر آن در مقدمه ضروري ؤفردي پرداخته شده است كه به اذعان خود م

  .نيست
زيرا نويسنده به مباحث مفصلي در  ،محتواي اثر با عنوان آن انطباق كامل ندارد •

ده است كه در كتاب فلسفه حقوق ايشان نيز وجود كرفلسفه حقوق اشاره  ةحوز
  .مه علم حقوق با فلسفه حقوق متفاوت استمقدبديهي است كه  .دارد

در نيز  خود نويسنده  و هايي دارد دشواري ،كتاب بنا به داليل مختلفي براي تدريس •
از طرف ديگر مباحث . دكن طور ضمني به اين اشكال اشاره ميمقدمه كتاب به

خود گرفته از فرهنگ حقوقي بر تمربوط به مقدمه علم حقوق در ايران بهتر اس
هاي ديگر كشورهاي خارجي را براي  حدي اسلوبكه كتاب تاحالي، درباشد ايران

  . صورت قابل قبولي روزآمد استهمطالب كتاب ب حالاينبا .مقدمه برگزيده است
كتاب داراي ساختار و نظم منطقي مناسبي است و الگوي كتاب با الگوي برخي  •

ه به سابقه موضوع، انسجام با توج روازاين .داردخواني هاي غربي و عربي هم كتاب
  .مطالب نيز در آن قابل قبول است

قدر كفايت از منابع موجود التين و به ،منابع مورد استفاده نويسنده در كتاب كم بوده •
كتاب چندان زياد  هايبا توجه به اين نكته، استناد. گيري نشده است فارسي بهره

، 66، 44صفحات . ه استقدر كفايت نيز دقت در آن صورت نگرفتاما به ،نيست
 .تاب در پاورقي دچار اشكاالتي هستندو بسياري از صفحات ديگر ك  80، 74
  

  گيري و ارائه پيشنهاد نتيجه
كه شيوه مرسومي در  ،ارجاعات منابع التين و برگردان آنها به فارسياصالح  •

 .ارجاعات نيست
 .يمتخصصي عبارات و مفاهكارگيري هها و ب سازي اصالح برخي معادل •
 .كردن تمرين و آزمون براي فهم بهتر كتاباضافه •
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 .حذف بخش مربوط به حقوق فردي كه ارتباطي با مقدمه علم حقوق ندارد •
 .هاي حقوقي غير از حقوق خصوصي پرداختن به ساير شاخه •
حذف موارد غامض و پيچيده فلسفه حقوق كه ارتباطي با مقدمه علم حقوق در  •

 .بسياري موارد ندارد
سلوبي جديد براي مقدمه علم حقوق در ايران با توجه به فرهنگ حقوقي ايجاد ا •

 .حاكم در كشور و اصالح كتاب مطابق آن
 .مشابه در اين عرصه در داخل و خارج از كشور افزايش منابع و رجوع به آثاري •



  مقدمه عمومي علم حقوق
  .چاپ نهم  ،1383كتابخانه گنج دانش، : ، تهرانمحمدجعفر جعفري لنگرودي

  
  
  

  اثر شكلي بررسي
عبارات در عين روان و . است اثري مطلوب ،بودناثر حاضر از حيث روان و رسا •

. شود اند و خواننده براي فهم آنها دچار ابهام نمي بودن، دقيق و فني نگاشته شدهگويا
اما از حيث قواعد نگارشي و  ،از حيث رعايت قواعد ويرايشي، اثري مناسب است

ليف كتاب، برخي قواعد امروزي زباني در بودن تاريخ تأبه قديمي، با توجه نوشتاري
  .آن رعايت نشده است

حجم كتاب . شودميآرايي و طرح جلد در حد متوسط ارزيابي  نگاري، صفحه حروف •
البته اگر در مباحث . استواحدي مناسب  سهبراي يك درس  است،صفحه  280كه 

مطالعه بيشتر و برخي ديگر براي  كتاب تغييراتي حاصل شود و برخي موارد براي
  .تدريس در نظر گرفته شود، كتاب از مطلوبيت بهتري برخوردار خواهد بود

 ،اي صورت نگرفته است تغييرات عمده ،هاي گذشته كتاب ميان چاپ فعلي و چاپ •
صفحه ابتدايي كتاب كه بيشتر مباحث اسالمي به كتاب افزوده شده  هشتادمگر در 

  .است
بيان هدف در آن  .است شناسي، خالصه، انواع فهرست و كتابگفتاركتاب فاقد پيش •

در كتاب  گيري و نتيجه فهرست تفصيلي ،مقدمه كلي. صراحت صورت گرفته استبه
  . شودمشاهده مي

  اثر محتوايي بررسي
جا خوبي و بهاصطالحات تخصصي بهاز نويسنده كتاب از اساتيد مبرز حقوقي بوده و  •

واضح است كه بسياري از اصطالحات تخصصي علم حقوق به زبان . اندكردهاستفاده 
ايشان در  طوركلياما به. عربي است و به همان صورت در زبان فارسي كاربرد دارد

  .شوند پيشگام محسوب مي ،زمينه ابداع اصطالحات جايگزين
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رين ابزار آموزشي در كتاب مقدمه علم حقوق كه براي تفهيم مباحث آن تممه •
هاي قضايي مرتبط با  هاي زنده حقوقي و يا پرونده رسد، ذكر مثال نظر ميمناسب به

  .موضوع است كه اين كتاب داراي اين دو ابزار است
ولي  ،كتاب از حيث جامعيت دربرگيرنده بسياري از مباحث مقدمه علم حقوق است •

ها و تبيين  مكاتب، نظام ازجمله ،اي از موارد نيز نقايصي وجود دارد در پاره
گرايش حقوق  ،عمده مباحث كتاب ،عالوه بر اينها. هاي مختلف علم حقوق شاخه

الملل و جزا  ي، بينمهاي علم حقوق مانند حقوق عمو خصوصي دارد و ديگر شاخه
  .استشده كمتر بررسي 

انطباق كامل  است،محتواي كتاب حاضر با عنوان آن كه مقدمه عمومي علم حقوق  •
ناظر به حقوق خصوصي است و  ،در كتاب آمده است زيرا بيشتر مباحثي كه ؛ندارد

توان اين كتاب را  رو نميازاين. است شدهحقوق كمتر توجه ديگر هاي  شاخهبه 
. ومي رعايت نشده استزيرا اقتضاي صفت عم ؛مقدمه عمومي دانست طور دقيق به

علت سنخيت موضوعاتي مطرح شده است كه بهتر است به ،در اين اثر از سوي ديگر
بحث از قياس، تعارض  و بررسي شوند، ماننددر كتب علم اصول فقه بحث  نهاآ

هايي نيز خارج از سرفصل مصوب در  بحث. ... اصول، استثناي متصل و منفصل و
  .مانند بحث ذاتي و عرضي ،كتاب مطرح شده است

مانند تفسير علمي و فني قوانين  ،در برخي موارد نيز محتوا با عناوين انطباق ندارد •
در متن  هرچند شود؛ چنين عنواني ديده نمي 119حه ولي در صف ،كه در فهرست آمده

  .اشاره مختصري به آن شده است
مناسب  تاحدوديكتاب براي تدريس درس مقدمه علم حقوق در مقطع كارشناسي  •

است و براي تكميل آن الزم است برخي مباحث مورد اشاره اضافه و برخي ديگر 
  .حذف شود

مطالبي به كتاب  1362در سال  هرچند. است 1341وط به سال چاپ اول مرب •
ساله سيحال مطالب زيادي نيز باقي مانده كه در بازه زماني هربه ،افزوده شده است

 روازاين. اخير مطرح شده است و در اين كتاب مورد توجه قرار نگرفته است
  .بازنگري در كتاب ضروري است
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 .استهاي كتاب  نوآوري ازجمله ،صفحه اول دهشتامباحث اسالمي در  ن بهپرداخت •
و  139يم مشابه در صفحه همچنين طرح بحث مباني حقوق و تفاوت آن با مفاه

نسبت دليل و مدعا در  دربارهو بحث  135بعد و نيز تعريف قانون در صفحه ما
  .استهاي اين كتاب  از ديگر نوآوري ،202صفحه 

اي موارد ابهام  در كل كتاب در پاره ولي نظم ،مطلوب است ،نظم در هر فصل اثر •
كتاب دوم اين اثر به فنون استنباط اختصاص يافته است و خود  عنوان نمونهبه. دارد

همچنين هر . ديك از آنها عنوان مشخصي نداربه دو مبحث تقسيم شده است كه هيچ
  .اند كه فاقد عنوان هستند يك از اين عناوين به فصولي تقسيم شده

علم حقوق نگاشته شده و طبيعي  بارههايي است كه در ز اولين كتابكتاب حاضر ا •
نسبت منابع اما منابع عربي و فرانسه آن به. است كه منابع زيادي وجود نداشته است

مطالب . ناسبي شده استاينكه به منابع فقهي توجه م ويژهبه. ترند فارسي مطلوب
اما در هيچ  ،نشر قابل قبول استخذ نيستند و ارجاعات با توجه به سال بدون ذكر مأ

مورد، محل نشر، نام ناشر، سال نشر و شماره چاپ آورده نشده است و فهرست 
  .منابع نيز ندارد

دانستن نظام حقوق اسالمي است و رويكرد مناسبي اساس فائقگيري كتاب بر جهت •
 .ي اسالمي داردها به فرهنگ و ارزش

  
  گيري و ارائه پيشنهاد نتيجه
بودن مطالب كتاب، بازبيني مباحث تغييرات كنوني علم حقوق و قديمي توجه بهبا  •

 .دشو مندرج در كتاب پيشنهاد مي
 .شودشده در اين موضوع، بهتر است اين اثر تجديدنظر با توجه به كتب چاپ •
ابط نگارش و نشر از كتاب حاضر بهتر است چاپ مجددي با رعايت تمامي ضو •

چون فهرست منابع، فهرست موضوعي و اعالم به هاي مهمي هم عمل آيد و فهرست به
 .دشوآن اضافه 

  .دشوعمومي از عنوان كتاب حذف  شايد بهتر باشد كلمه •



  پزشكي قانوني
  .چاپ چهارم، 1386سمت، : ، تهرانفرامرز گودرزي و مهرزاد كياني

  
  
  

  اثر شكلي بررسي
د نيازمن اما در برخي موارد ،رسايي و رواني مناسب است لحاظ ازنگارش كتاب  •

اشاره  273 و 23، 22، 19، 3توان به صفحات  جمله آنها مياصالحاتي است كه از
اصالحات به  نياز زياديصفحات . متن كتاب نيازمند اصالحات متعددي است .كرد

 صص مانند( نگارش كتاب را مطلوب خواهد نمود صورتاينكه در داردويرايشي 
  .)416و  400، 296، 157

مناسب است و تناسب آرايي و صحافي  نگاري، صفحه حروف ازلحاظكيفيت اثر  •
  .حجم اثر با واحدهاي درسي مطلوب است

صريح  در آن بيان هدف .است گيري شناسي و نتيجه، كتابپيشگفتار فاقدكتاب  •
در كتاب وجود فهرست منابع  وتصوير  ،مقدمه كتاب كلي است و جدول. است
 .دارد

  
  اثر محتوايي بررسي
اما از نظر  ،مناسب تدوين شده است ،پزشكياصطالحات تخصصي از نظر كتاب  •

نتيجه كتاب در). 73-43 صمانند ص( هايي داردايراد ،شناسي حقوق كيفري و جرم
اما بايد  ،تخصصي پزشكي بسيار مناسب استسازي و اصطالحات  در معادل

  .بازنگري در اصطالحات تخصصي حقوقي انجام گيرد
و بهتر  نداردبندي  جمع، اما كتاب ر حد قابل قبول استعلمي د گيري از ابزار بهره •

با است و براي تدريس  خوباثر  جامعيت .شودبندي اضافه  است خالصه و جمع
  .واحدهاي درسي آن متناسب است
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چگونگي تنظيم و تدوين فهرست  نظراز  اشكاالتي كه در اكثر موارداز  نظر صرف •
نيازمند انجام برخي  ،بول بودهمطالب وجود دارد، در سطح كارشناسي قابل ق

  .يشتري پيدا كندحتوا با فهرست و عناوين انطباق بم تااصالحات است 
ارشد و باالتر، بهتر است اصالحات بيشتري در كتاب انجام براي مقاطع كارشناسي •

پزشك و مراجع قضايي فقط سه و نيم  ، فصل اول  عنوان مثال در بخش اول،به. گيرد
ارشد و دكتري تكميل بايد براي كارشناسي ،ترديد ناقص بوده صفحه است كه بدون

  .شود
حجم اثر  .تواند قابل قبول باشد مي ،هاي مصوب انطباق داشته با سرفصلمطالب اثر  •

تر  علت اينكه بيشتر به كليات و مطالب كليو به داردبا دوره كارشناسي تناسب 
  .تواند قابل قبول باشد ميپرداخته شده است، 

اما  ،مناسب است كتاب روزآمد است و براي تدريس در مقطع كارشناسي مطالب •
تا مطالب و اطالعات  براي تدريس در مقاطع باالتر بايد اصالحاتي انجام گيرد

  .روزآمد شود
و  238و  233هاي حقوقي در صفحات  از اصطالحات و واژه برخي به پرداختن •

مناسب و بسيار  ،39و  36، 35مانند صفحات  پرداختن به برخي مواد قانوني
  .نوآورانه است

هاي  در برخي موارد نظير زيرمجموعه .نظم منطقي و انسجام مطالب متوسط است •
 ،مانند پزشك و مراجع قضايي و در بخش ششم ،اخالق پزشكي بارهبخش اول در

  .وجود دارد كه به عناوين ارتباطي نداردمواردي 
اما نكته  ؛مطالب بسيار زياد استو تكرار تعدد  ،مكرر بودهاستفاده از منابع بسيار  •

ن ؤلفام .ز كثرت و گستردگي برخوردار نيستحائز اهميت اين است كه منابع ا
  .كردند استفاده مي اين اثردر هاي بيشتري  از كتاب توانستند محترم مي

و در برخي موارد اشكاالتي در منابع اند  مطالب با استناد به منابع ذكر شدهدر كل  •
  .دي بهتر شود با اصالحاتتوان ميكه  393و  338  ،334جمله صفحات از ؛اردوجود د



  133      پزشكي قانوني

 

 ،هاسفانه در چگونگي ارائه پاورقياما متأ ،از جهت درستي استناد قابل قبول است •
اشكاالت متعددي وجود دارد و اين موضوع از ابتداي كتاب آغاز شده و ادامه يافته 

  .است
توان مقدمه،  مي .تاب بسيار مناسب استهاي اسالمي ك رويكرد فرهنگي و ارزش •

 ينكات و موازين فقهي بسياركه چون اخالق پزشكي  و ساير موضوعاتتاريخچه 
 .نيز در كتاب اضافه شود دارد

  
  گيري و ارائه پيشنهاد نتيجه
 .اصالح نگارش فني و تخصصي مطالب كتاب •
 .شده در كتابويرايش فني و دستوري مطالب مطرح •
 .م حقوقي مندرج در كتاباصالح برخي مفاهي •
 .در برخي مواردتر  ضرورت ارائه توضيحات بيشتر و دقيق •
 .تكميل مطالب برايآنها و لزوم اصالح  بودن برخي عناوين مربوطنادرست •
 .هاي كتاب و تعدد و افزايش منابع ضرورت اصالح پاورقي •
  .گيري و نتيجهبندي  جمعافزودن  •



  )جلد اول(فلسفه حقوق 
  .چاپ چهارم، 1385شركت سهامي انتشار، : ، تهرانناصر كاتوزيان

  
  
  

  اثر شكلي بررسي
ست و ميزان رعايت قواعد ويرايشي و نگارشي در وان و رسار ،متن از نظر نگارشي •

آرايي و صحافي مناسب  صفحه  نگاري، حروف ازلحاظكيفيت اثر . آن مطلوب است
توان همه  نمي در عمل و استهاي مرتبط با آن، زياد  ولي حجم اثر با درس ،بوده

  .دكرموارد و عناوين را تدريس 
 ،هاي گذشته داشته است هاي جديد نسبت به چاپ اي كه كتاب در چاپ تغيير عمده •

ي پيشگفتار بوده، اكتاب دار. تغيير رويكرد فلسفي كتاب از عدالت به اخالق است
اجمالي مقدمه كتاب كلي و فصولي است و فهرست . بيان اهداف در آن صريح است
شناسي ولي كتاب ،كتاب فهرست اعالم و منابع دارد. و تفصيلي در كتاب وجود دارد

 .در كتاب وجود ندارد
  

  اثر محتوايي بررسي
كيفيت . جهت وجود نداردمشكلي از اين ،كاربرد اصطالحات تخصصي دقيق بوده •

. استنده مفاهيم مدنظر كنبيان ،سازي اصطالحات تخصصي مطلوب بوده معادل
آزمون در كتاب وجود ندارد و در كل از ابزار آموزشي براي تفهيم بهتر  مرين وت

  .مطلب استفاده نشده است
 ،محتواي اثر براي تدريس در دوره كارشناسي و براي مطالعه دانشجويان اين مقطع •

توازن محتوايي در تقسيم . رسد نظر نميثقيل و حجيم است و چندان مطلوب به
در  ،اند هايي كه بيشتر شبيه متن شده اي يا حاشيه طالب حاشيهفصول وجود ندارد و م
  .كتاب بسيار زياد است
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از  .رشناسي حقوق مناسب نيسترسد كتاب براي تدريس در مقطع كا نظر ميبه •
شود و  طرف ديگر منطق مناسبي در باب مسائل فلسفه حقوق در كتاب مشاهده نمي

هاي كتاب چندان  اطالعات و داده روازاين. دارددر برخي موارد نيز محتوايي قديمي 
  .نياز به بازنگري جدي در برخي موارد دارد ،آمد نبوده روز

در كتاب مشهود نيست و بر مبناي  تاحدوديقوق نوآوري كتاب در حوزه فلسفه ح •
اما در بخش حقوق فطري در  ؛كتب مرسوم در حوزه فلسفه حقوق نگاشته شده است

  .فقه اماميه، نكات و موارد قابل مالحظه و جديدي ذكر شده است
كتاب داراي نظم منطقي و انسجام در متن نيست و منابعي كه در كتاب استفاده شده  •

ي است و منابع جديدتري نيز در عرصه فلسفه حقوق وجود دارد كه قديم گاهاست، 
 اما ،خذ استفاده نشده استدر كتاب از مطالبي بدون مأ. ه استاز آنها استفاده نشد

حدي ها و ارجاعات تادقت در استناد روازاين. ناقص است مأخذ برخي از مطالب،
  .يستدهي علمي و دانشگاهي ن مخدوش است و مطابق قواعد ارجاع

. كارانه است ها و فرهنگ اسالمي تاحدي محافظه بت به ارزشرويكرد كتاب نس •
 .فرهنگي و ارزشي نيست حال كتاب داراي ابعاد مخرباينبا

 
  گيري و ارائه پيشنهاد نتيجه
است اثر براي مطالعه دانشجويان كارشناسي بازنويسي شده و توازن ميان بهتر  •

 .فصول مورد بازبيني قرار گيرد
 .باشد ربخشي بيشتر اين كتاب مؤث تواند براي اثر روز نمودن محتواي اثر مي به •
 .باشد ها گام ديگري براي بهبود اثر مي اصالح ارجاعات و دقت در آن •
با توجه به اينكه نويسنده كتاب مرحوم شده است، بهتر است استاد ديگري جهت  •

 .انجام اصالحات با حفظ شرايط عمومي متن، اقدام نمايد
  

  



  الملل عمومي حقوق بين
  .چاپ چهل و يكم، 1390گنج دانش، : ، تهرانمحمدرضا ضيايي بيگدلي

  
  
  

  اثر شكلي بررسي
لل الم دامنه حقوق بينكه به مباحث گسترده و پرچگونگي تبيين مفاهيم در اين اثر  •

با وجود داشتن مطالب بسيار ريز و دقيق و . ستپردازد، روان و رسا عمومي مي
هاي ويرايشي و نگارشي در كتاب  نشانه. استقابل  سانبسيار روان و آمتنوع، 

يك ويراستار ادبي توسط رعايت شده است و در مقدمه كتاب نيز ذكر شده است كه 
  .تخصصي كتاب انجام شده است

بودن واحدهاي ، اما با توجه به محدودرسد نظر ميحجم اثر در نگاه اول مناسب به •
اآشنايي دانشجويان با محتواي درس، الملل عمومي و همچنين ن درسي حقوق بين

نتيجه يادگيري چهار واحد بسيار دشوار است و درتدريس كافي و عميق مطالب در 
  .كاري دشوار است ،تمام مطالب درسي در دوره كارشناسي

حال عين، اما درنگاري و صحافي مناسب است آرايي، حروف كتاب از حيث صفحه •
تر استفاده  جلدي مقاوماز هاي بعدي  در چاپ شود با توجه به حجم اثر، پيشنهاد مي

تايپي در  هايغلطهاي قبلي بهبود يافته است و  طرح روي جلد نسبت به چاپ. دشو
  .اما كتاب همچنان نيازمند برخي اصالحات شكلي است. شود متن كمتر ديده مي

 ،مقدمه كلي و فصولي. بيان هدف در آن ضمني است ،كتاب داراي پيشگفتار بوده •
چشم در كتاب به و فهرست اعالم و منابع رست مطالب اجمالي و تفصيليفه
 .نداردشناسي كتاب و جدول ،گيري نتيجه ، وليخورد مي
  

  اثر محتوايي بررسي
بردن اصطالحات تخصصي مناسب است و مشكل خاصي در آن كارهكتاب از حيث ب •

صي نيز در آن سازي اصطالحات حقوقي و تخص از طرف ديگر، معادل .شود ديده نمي
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كتاب از تمرين، آزمون و جدول براي فهم بيشتر مطالب . خوبي انجام گرفته استبه
اكثر  دربردارندهتوان گفت كتاب  مي لحاظ جامعيتولي به ،ده استكراستفاده ن

  .استالملل عمومي  مباحث حقوق بين
حتواي است، م شدهبار تجديد چاپ و بازنگري لحاظ اينكه كتاب تاكنون چندينبه •

هاي مصوب تطبيق  كتاب با سرفصل. هاي آن انطباق دارد اثر با عناوين و فهرست
  .دارد و در برخي موارد نيز مطالبي بيشتر از موارد مصوب ذكر شده است

آيد يا  نظر ميقديمي به ،هاي قضايي موجود در كتاب ها و رويه شمار زيادي از مثال •
المللي، تعدد و  ر قواعد آمره، عرف بينالملل نظي چالش حقوق بيناينكه مطالب پر

منابع كتاب نيز . خورد چشم ميالمللي و موارد مشابه كمتر به هاي بين تنوع سازمان
  .گيري نشده است طور عمده قديمي بوده و از منابع جديد بهرهبه

اي در كتاب  از اين حيث، اشكال عمده ،مطالب كتاب داراي انسجام منطقي بوده •
با توجه به جامعيت كتاب و اينكه كتاب دربردارنده بسياري از . دشو مالحظه نمي

رسد از مطالب و كتب  نظر ميالملل عمومي است، به مباحث مربوط به حقوق بين
  .قدر كفايت استفاده نشده استخوبي و بهموجود به

بندي مطالب كتاب آشكارا از چند كتاب خارجي الهام  بندي و تقسيم دسته ةنحو •
طور روشن از ها به است و شباهت كامل با آنها دارد و برخي قسمت گرفته شده

الهام گرفته شده است كه به آنها ارجاعي نشده ) 1340(كتاب مرحوم دكتر صفدري 
هايي از كتاب نيز داراي ارجاعات دقيقي نيست و مطالب چندين  قسمت. است

دارد كه در كتاب وجود  شواهد متعددي. است صفحه به يك منبع ارجاع شده
 .استبسياري از صفحات بدون ارجاع 

  
  ارائه پيشنهادگيري و  نتيجه
 .تقويت ارجاعات و اصالح منابع •
 .ها و اطالعات كتاب رساني دادهروزبه •
 .روز و جديدمنابع به استفاده از •
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 .شركت سهامي انتشار: تهران .چاپ دوم .حقوق بازرگاني، اسناد .)1387( .صقري، محمد

گنج : تهران. چاپ چهل و يكم .وميالملل عم حقوق بين .)1390( .محمدرضا  ضيايي بيگدلي،
  .دانش

 .ميزان: تهران .چاپ سيزدهم .حقوق اساسي .)1388( .، منوچهرمؤتمنيطباطبايي 
 .سمت: تهران .چاپ شانزدهم .حقوق اداري .)1390( .طباطبايي مؤتمني، منوچهر

 .سمت: تهران .چاپ يازدهم .حقوق كار .)1389( .اهللا عزتعراقي، سيد 
 .سمت: تهران .چاپ اول .قواعد فقه بخش حقوق جزا .)1386( .اسعليعميد زنجاني، عب

: تهران .چاپ اول .قواعد فقه بخش حقوق خصوصي ).1386( .عميد زنجاني، عباسعلي
 .سمت

دانشگاه : تهران .چاپ پنجم .حقوق اساسي و نهادهاي سياسي .)1373( .قاضي، ابوالفضل
 .تهران
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: تهران .چاپ چهارم .ل در فقه و قوانين موضوعهعلم اصو ).1386. (خليل ،اي خويي قبله
 .سمت
 .سمت: تهران .چاپ اول .ارث .)1381( .اي خويي، خليل قبله

حقوق قراردادها در فقه  .)1379( .پور عبديابراهيم و  ؛ حسن وحدتي شبيريقنواتي، جليل
 .سمت :تهران .چاپ اول .اماميه

 .ميزان: تهران .چاپ هفتم .يت و ارثوص ،هايي از شفعه درس .)1385( .كاتوزيان، ناصر
شركت سهامي : تهران .چاپ چهارم .)جلد اول(فلسفه حقوق  .)1385( .كاتوزيان، ناصر

 .انتشار
چاپ هفتاد و   .مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران .)1390( .كاتوزيان، ناصر

 .شركت سهامي انتشار: تهران .هشتم
 .ميزان: تهران .چاپ سوم .قوق اسناد تجاريح .)1389( .كاوياني، كوروش
 .ميزان: تهران .چاپ بيستم .هاي حقوق جزاي عمومي بايسته .)1389( .گلدوزيان، ايرج
 .سمت: تهران .چاپ چهارم .پزشكي قانوني .)1386( مهرزاد كياني و گودرزي، فرامرز

 .گنج دانش: انتهر .چاپ دوم .الملل خصوصي حقوق بين .)1372( .الدين جاللمدني، سيد 
 .پايدار: تهران .چاپ سوم .حقوق اساسي و نهادهاي سياسي .)1374( .الدين مدني، سيد جالل

 .سمت: تهران .چاپ اول .فقه تطبيقي بخش جزايي .)1384( .موسوي بجنوردي، سيد محمد
: تهران .چاپ دوم .مختصر حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران .)1389( .مهرپور، حسين

 .دادگستر
عليه امنيت و آسايش  جرائمحقوق جزاي اختصاصي؛  .)1389( .ميرمحمد صادقي، حسين

 .ميزان: تهران .هجدهمچاپ  .عمومي
  .گنج دانش: تهران .چاپ سي و يكم .زمينه حقوق جزاي عمومي .)1390( .نوربها، رضا
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