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Abstract 
The distinction between civil and commercial practices and the identification of 

commercial activities and transactions have long been the source of many effects 

that have gradually been accepted in most legal systems in a codified form and also 

in the form of commercial laws. The book “Commercial Law”, Volume 1 has been 

compiled in accordance with the Iranian Commercial Code, stating the basics of 

commercial law and focusing on the rights and duties of businessmen, and 

identifying commercial practices for the undergraduate law course. The critique of 

the present book has been done using the known criteria and characteristics in order 

to evaluate the book and to identify its strengths and weaknesses in order to promote 

and improve the research. One of the most important shortcomings of the book is the 

lack of comprehensiveness of content and the weakness of analytical discussions, 

which has overshadowed the reasons for compiling the work. Since the book in 

question is one of the academic books, the need to complete and upgrade it will 

definitely be useful for both the author and the students. It is hoped that some issues 

will be modified in future editions. 
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  366 -  343، 1401، شهريور 6، شمارة 22ـ پژوهشي)، سال  نامة علمي (مقالة علمي ماه

  حقوق تجارتنقد كتاب 
  )جلد اول/ تجار و اعمال تجاري(

  *مجيد بنايي اسكويي

  چكيده
ها و معامالت تجاري از ديرباز منشـأ   تفكيك بين اعمال مدني و تجاري و شناسايي فعاليت

صورت مدون و در قالب قوانين  هاي حقوقي به كه به تدريج در اغلب نظامآثار بسياري بوده 
كتاب حقوق تجـارت جلـد اول در بيـان مقـدمات     تجاري مورد پذيرش قرار گرفته است. 

حقوق تجارت و با تمركز برحقوق و تكاليف بازرگانان و شناسـايي اعمـال تجـاري بـراي     
ان تدوين شده است. نقد كتـاب حاضـر   دوره كارشناسي حقوق، منطبق با قانون تجارت اير

هاي شناخته شده، به منظور ارزيابي اثر و مĤالً شناسايي نقاط  با استفاده از معيارها و مشخصه
تـرين نـواقص    ضعف و قوت آن در جهت ارتقا و بهبود پژوهش انجام شده است. از مهـم 

لي اشاره نمود توان به فقدان جامعيت محتوايي و تا حدودي ضعف مباحث تحلي كتاب، مي
جا كه كتاب مورد بررسي، يكي  كه علل تدوين اثر را تحت شعاع خود قرار داده است. از آن

از كتب دانشگاهي است، ضرورت تكميل و ارتقاء آن قطعاً هم براي نويسنده و هـم بـراي   
  هاي بعدي برخي ايرادات رفع گردد. دانشجويان مفيد خواهد بود. اميد است در چاپ

  كليات، حقوق تجارت، نقد، ارزيابي، شكل و محتواي اثر. ا:ه كليدواژه
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  مقدمه. 1
از ابتداي پيدايش جوامع بشري، داد و ستد و فعاليت با زندگي انسـان عجـين بـوده اسـت.     

شد، لكـن   اگرچه داد و ستد در مراحل اوليه خود، بيشتر براي رفع حوائج شخصي انجام مي
اي  هـاي مختلـف، تبـديل بـه حرفـه      هاي انسان در زمينه تدريج با گسترش دامنه نيازمندي به

كـه داد و سـتد يـا     رغم اين دائمي گرديد تا بتواند پاسخگوي نيازهاي جوامع بشري باشد. به
شـود، امـا    خريد و فروش از ديرباز تاكنون، مصداق بارز معـامالت تجـاري محسـوب مـي    

تجاري در حـال فزونـي و    هاي تجاري محدود به آن نيست و هر روز قلمرو اعمال فعاليت
  مĤالً دستخوش تغيير است. 

حقوق مدني به عنوان پاية حقوق خصوصي، ساليان متمادي حاكم بر روابط خصوصـي  
اشخاص از جمله معامالت تجاري بوده است، اما به داليلي مانند اصل سـرعت، سـهولت،   

ي در برخـي  هاي ذيل حقوق خصوصي از حقوق مدني مجزا شد و حتـ  اطمينان و ...، رشته
ثير مقررات آمره حقـوق عمـومي   ورد با نظم عمومي اقتصادي، تحت تأمواقع به جهت برخ

  قرار گرفته است. 
هرچند تفكيك بين اعمال مدني و تجـاري و همچنـين شناسـايي معـامالت تجـاري از      
ديرباز منشأ آثار عرفي بسياري بوده كه كم و بيش ضمانت اجراهـاي متناسـب ولـي بـدون     

هاي حقوقي بـراي تنظـيم و    تدريج در اغلب نظام ت به همراه داشته است، اما بهحمايت دول
صـورت مـدون و در قالـب قـوانين      هاي موجود، به هاي بازرگانان، عرف ساماندهي فعاليت

هـاي حقـوقي در    گذار ايران نيز همگام با ساير نظام تجاري مورد پذيرش قرار گرفت. قانون
، اقدام به وضع مقرراتي در خصوص موضوعات تجـاري  هاي بازرگاني جهت تنظيم فعاليت

هاي تجاري، نياز به تربيت متخصصان آشنا  نمود. همزمان با توجه مقنن به ساماندهي فعاليت
ش عالي احسـاس شـد و از ايـن    اي تجاري بيش از پيش در حوزه آموزه به قوانين و عرف

يـن رشـته، چهـار درس دو    رو، در دوره كارشناسي رشته حقوق به عنوان پايـه يـادگيري ا  
واحدي با عنوان حقوق تجارت به اين رشته اختصاص پيدا كـرد. يكـي از دروس حقـوق    

عنـوان   ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فنـاوري (بـه   تجارت مصوب دفتر گسترش و برنامه
درس پايه و اصلي)، به مفهوم و شناسـايي تـاجر و اعمـال تجـارتي و موضـوعات مـرتبط       

شـود. در مصـوبه فـوق آمـده      شناخته مي 1تحت عنوان حقوق تجارت اختصاص دارد كه 
، آشنا ساختن دانشجويان با فعـاالن صـحنه بازرگـاني،    1است هدف از ارائه درس تجارت 
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هاي ناشـي از اعمـال تجـاري و خصـايص، تكـاليف و       انواع قراردادهاي تجاري، مسئوليت
  )1حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي در موضوع حقوق تجارت است.(

هاي مختلف از قبيل آشـنايي بـا    اگرچه در سرفصل جديد درسي، موضوعاتي در حوزه
هـا   هاي فكري اعم از صنعتي(حق اختراع، طرح قراردادهاي مرسوم و نوين تجاري، مالكيت

خـورد، امـا،    و ...) و تجاري (نام و عالمت تجاري، حق كسب، پيشـه و ...) بـه چشـم مـي    
هاي مصوب وجود ندارد، چـه   و مقررات تجاري با سرفصلهماهنگي معناداري بين قوانين 

بـه تصـويب رسـيده اسـت و جـز در مـورد        1311از سويي، قانون تجارت ايران در سـال  
هاي سهامي، تقريباً دست نخورده بـاقي مانـده اسـت و از سـوي ديگـر، قـوانين و        شركت

پراكنـده و  هاي تجاري به تصـويب رسـيده اسـت، بسـيار      مقررات ديگري هم كه در حوزه
  كند. ناهمگون است كه مĤالً دستيابي به اهداف اين رشته را به خوبي فراهم نمي

اند، مطالـب   نظر از قديمي بودن قانون تجارت، بسياري از نويسندگان تالش كرده صرف
حقوق تجارت را به روز كنند و ضمن بيان دستاوردهاي سـاير كشـورها، مطالـب كامـل و     
بهروزتري ارائه دهند. از اين رو، كتب متعدد و متنوعي در ايـن رشـته، جهـت تـدريس در     

ها و استفاده دانشجويان تهيه و تدوين شده است. كتاب حاضر كه موضـوع نقـد و    دانشگاه
است كه در اختيار جامعه علمـي كشـور قـرار     باشد، از جمله اين كتب ميبررسي اين مقاله 

  گرفته است.
هاي  هاي ارتقاي جامعه، توجه به رتبه و جايگاه علمي و پژوهش گمان يكي از مالك بي

آن جامعه است. چه، توليد علم و دانش فقط از طريق پژوهش و نشر دستاوردهاي علمـي،  
الت علمي اعم از محتوا و ساختاري و بيان نقاط قـوت  ) محصو2شود. ارزيابي( حاصل نمي
ها است. عالوه بر اين،  كردن دانش و مĤالً استفاده از آن ها، از عوامل مهم نهادينه و ضعف آن

نبايد پنداشت كه نقد و ارزيابي اثر تنها محصول اين فرآيند است، بلكه نتيجه وضـعي ايـن   
زاده نجفـي و   (سـليمان  كردن آن از گمنامي است.ارزيابي، معرفي اثر به عالقمندان و خارج 

  )15، 1392همكاران، 
اگرچه نقد كتاب در جامعه حقوقي كشور كمتـر مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت، امـا        

ترديد، نقد علمي و عالمانه و با معيارهاي مشـخص و قابـل ارزيـابي و همچنـين بـدون       بي
بسيار مـوثر خواهـد بـود. بـرخالف      هاي دانشگاهي داوري در پويايي و ارتقاء پژوهش پيش

ي بـراي تاخـت و تـاز     تصور رايج، نقد اثر علمي، تخريب پژوهش انجام شـده يـا عرصـه   
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گر نيست، بلكه شناساندن كارهاي علمي بـا ارزش بـه    طرفه نسبت به زحمات پژوهش يك
اهل مطالعه و در عين حال، تذكر نقاط ضعف و قوت اثر به نويسنده در جهت رفع نواقص 

  ارتقا نكات قوت آن است كه در وهله اول بايد خود محقق و خالق اثر از آن استقبال كند.و 
كه در برخـي   1در اين راستا، سعي شده است داوري و ارزيابي كتاب حقوق تجارت 

باشـد،   ها به ويژه در دانشگاه تهران، مورد استفاده دانشجويان و اهل مطالعه مـي  از دانشگاه
رغم توسعه  هاي علمي و تجربه شده، انجام شود. زيرا به معيارها و شاخصاالمكان با  حتي

تـرين رسـانه در    وسايل ارتباط جمعي و استفاده از فضاي مجازي، كتـب درسـي، رسـمي   
حوزه دانشگاهي و علمي هستند كه نقشي موثر و اساسي در انتقال علـم و مـĤالً آمـوزش    

متنوع و ابعـاد گونـاگوني دارد و از    كنند. حسب معمول، كتاب درسي خصوصيات ايفا مي
اين رو، قضاوت در خصوص هر اثري (از جمله كتاب يادشـده)، مسـتلزم ارزيـابي همـه     
جانبه اثر از ابعاد مختلفي مانند: شكل، محتوا، زبان، ساختار و روش است تا بتـوان اظهـار   

 اسـت. هاي انجام شده تا چه ميزان به مطلـوب مـورد نظـر دسـت يافتـه       داشت كه تالش
  )29و  21، صص 1388(رضي، 

  
  اثر، مؤلف و علت انتخاب اثر يمعرف. 2

باشد كه  كتاب حقوق تجارت جلد اول، اثر جناب آقاي دكتر عليرضا محمدزاده وادقاني مي
چاپ شده است. البته كتاب مـورد نقـد    1389چاپ اول آن توسط انتشارات مجد در سال 

نسـخه در ايـن    1000وبـت دوم بـه تعـداد    بـراي ن  1391حاضر، كتابي است كـه در سـال   
  انتشارات به زيور طبع آراسته شده است. 

ريزي به تجار و اعمال تجـاري   اين كتاب به تبعيت از برنامه مصوب شوراي عالي برنامه
صفحه و در سه بخش شامل: كليات، اعمال بازرگاني و  160اختصاص دارد. اين اثر داراي 

اعتبار دفاتر بازرگاني و در هشت فصل است كه مطالب اصلي  هاي بازرگان و بازرگان، الزام
يابد. از نظر كمي، در مقايسـه بـا سـاير     پايان مي 150آغاز و در صفحه  11درس از صفحه 

كتب مشابه، اثر حاضر تقريباً مناسب است. طرح روي جلد از شيوه معمول انتشارات مجـد  
ضيح كه در سمت باال عنوان كتـاب و  براي اغلب كتب حقوقي استفاده شده است به اين تو

درج شـده  انگليسـي   ذيل آن، نام نويسنده و در طرف ديگر جلد كتاب، مشخصات فوق به
  اي و سفيد، شوميز و در قطع رقعي است. است. طرح جلد در دو رنگ سرمه
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باشند كـه   جناب آقاي دكتر عليرضا محمدزاده وادقاني، دانشيار محترم دانشگاه تهران مي
هاي مختلف حقـوقي منتشـر شـده اسـت كـه       راليه تاكنون تاليفات متعددي در حوزهاز مشا

 - ، گفتاري در حقوق بين الملل مؤلف و حقوق مجاور4و  1ميتوان به كتب حقوق تجارت 
هـا، مجـالت و    حقوق تطبيقي اشاره نمود. همچنين از ايشان چندين جلد كتـاب در حـوزه  

يه بقاي اجتماع،) نيز ترجمه شده است. ايشان از ما كتب (مانند مجموعه مقاالت حقوق جان
ها پيش به تدريس دروس حقوقي به ويژه مقدمه علم حقوق، حقوق تطبيقي و تجارت  سال

  در دانشگاه تهران اشتغال دارند.
يكي از دروس پايه و اصلي دوره كارشناسي حقوق است. نظـر   1درس حقوق تجارت 

گام تدريس، تمايل دارد كتاب خود را كه پيشتر به رشته هن كه در اغلب موارد، استاد به به اين
تحرير درآورده است، به عنوان يكي(يا تنها) از منابع اساسـي درس معرفـي نمايـد، الجـرم     

كنند و در ظاهر نيـز اثـر مرتبـاً چـاپ      دانشجويان نيز اقدام به تهيه كتاب و استفاده از آن مي
توانـد نشـان از قـوت اثـر      هاي مكرر نمـي  ا چاپشود. از اين رو در ارزيابي يك اثر، تنه مي

  كه با معيارهاي علمي مشخص و شفافي مورد داوري قرار گرفته باشد.  باشد، مگر آن
بديهي است نقد هر كتابي، صرفاً بيان ايرادات اثر نيست، چه همواره طرح اشكال، بسيار 

اولين فايده نقد و فرهنگ نقادي، آسانتر از نگارش يا ارائه پيشنهاد براي اصالح آن است، اما 
شود كه به دنبال باالبردن كيفيت اثر خويش است. بر همين مبنـا، تـرويج    نصيب محققي مي

ها و در خصوص كتب علمي، نقش سـازندهاي   روحيه نقد و نقدپذيري به ويژه در دانشگاه
  هاي علمي ايفا ميكند. در جهت ارتقاء فعاليت

  
  كتاب شكلي يابيارز و نقد. 3

  جامعيت صوري كتاب 1.3
نظر از محتواي اثر  براي غناي يك اثر علمي بايد ابعاد مختلفي مورد توجه قرار گيرد. صرف

هاي جامعيت صوري هر اثر اصـوالً مـوارد    اي دارد)، در بررسي مؤلفه العاده (كه اهميت فوق
، بيان هـدف  )Foreword/Preface( ذيل (متناسب با موضوع اثر) بايد رعايت گردد: پيشگفتار

، فهرسـت مطالـب، جـدول و تصـوير و نمـودار و نقشـه،       )Introduction( اصلي اثر، مقدمه
بندي (خالصه كلـي كتـاب)، نتيجـه و پيشـنهادها،      ها، جمع خالصه فصول، تمرين و آزمون
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معرفي منابع براي مطالعه در هـر فصـل، پيشـنهاد پـژوهش در هـر فصـل، انـواع نمايـه و         
  خواهد شد برخي از موارد در كتاب حاضر بررسي گردد:شناسي؛ كه تالش  كتاب
هاي  بررسي پيشگفتار: معموالً در پيشگفتار، نويسنده ضمن بيان مسائل و محدوديت - 1

كند از داعي و انگيزه خود براي نگارش اثـر سـخن بگويـد و     پيش رو در تدوين، سعي مي
مزايايي در مقايسه با كتب مشابه  بيان نمايد كه اين كتاب با آثار ديگر چه تفاوتي دارد و چه

كنند مطالب پيشگفتار را در مقدمـه بياورنـد، در حـالي كـه اصـوالً در       دارد. برخي سعي مي
آيـد، ولـي مقدمـه ارتبـاط مـاهوي و       پيشگفتار از مباحث محتوايي اثر سخني به ميـان نمـي  

اما مؤلف در قالب شود،  مستقيمي با متن كتاب دارد. اگرچه در اثر حاضر پيشگفتار ديده نمي
هاي موجود در اثر و بعضي مطالب ديگر،  ديباچه، به انگيزه خود در نگارش كتاب، نوآوري

  اشاره نموده است.
كنـد.   بررسي هدف از نگارش اثر: هر نويسنده در خلق يك اثر، هدفي را دنبـال مـي   - 2
زند،  ش اثر ميچند گاه نويسنده در جهت ارتقاء علم و نهادينه كردن دانش دست به نگارهر

اما معموالً منظور نويسنده كتب دانشگاهي، استفاده دانشجويان اسـت نـه پيشـبرد مرزهـاي     
دانش. در تدوين كتاب مورد اشاره، اهداف اصلي تحرير كتاب در ابعاد مختلف بيـان شـده   
است كه از نقاط قوت اثر مي باشد. هرچند ممكن است گفته شود ضرورتي به بيان هـدف  

به واقع محقق بايد توضيح دهد به چه منظور دست به تحرير اين اثر زده است. با نيست، اما 
توجه به اينكه پيشتر، كتب مشابه فراواني از سوي ساير نويسندگان نگارش شده است، بيان 
مقصود محقق در نوشتن كتاب مهم خواهد بود. براي مثال، آيا ساير كتب نواقصي دارند كه 

شوند يا شيوه بيان و ارائه مطالب اثر جديد، متفاوت  نواقص رفع ميبا نوشتن اين كتاب، آن 
باشد. مولف محترم اگرچه در ديباچه با طرح ايـن پرسـش كـه چـرا بايـد       از ساير كتب مي

دست به تأليف اين اثر زد؛ سعي كرده است كه به انگيزه خود اشاره نمايد، اما به واقع هدف 
رغم عـدم ذكـر صـريح انگيـزه،      شده است. بهو انگيزه اصلي مؤلف به صراحت مشخص ن

كتاب حاضر مزايايي از قبيل: نوآوري در برخي مطالب كتـاب، خـودداري از ارائـه مطالـب     
تكراري، توضيح نكات اصلي در ساير دروس مـرتبط بـا حقـوق تجـارت و توجـه بـه آرا       

  قضائي دارد، كه شايد بتوان از اهداف نويسنده محسوب شود.
قدمه هر اثري بيانگر توضيحات مرتبط با بيان مسئله است كه كمك بررسي مقدمه: م - 3

ي براي ترسيم و درك صحيح مطالب كتاب خواهد داشـت. بـه واقـع، بـراي      قابل مالحظه
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ورود به درس، زمينه و مقدماتي الزم است كه بدون آن، ابهامات و اشكاالتي براي خواننـده  
ك متن درس به سهولت انجام شود. اصـوالً  شود تا در كند كه در مقدمه مطرح مي ايجاد مي

نمايـد كـه    نويسنده نكات اساسي مدنظر خود را در خصوص اثر علمي، در مقدمه بيان مـي 
گر باورهاي وي، اهداف يادگيري، پبشينه موضوع، معرفي و سـاختار محتـواي    تواند بيان مي

ابتدا هـر اثـر آورده   به بعد). عالوه بر اين، مقدمه كه در  10، ص 1384كتاب باشد (ملكي، 
كند در مقدمه، ضـمن تعريـف    شود. مؤلف سعي مي شود، به منزله شناسنامه آن تلقي مي مي

موضوع كتاب، اهميت و چگونگي آموزش و تدريس آن را نيز بيان نمايد. از اين رو، يـك  
مقدمه خوب و جذاب، ضمن آشنايي اجمالي دانشجو با موضوع و محتواي كتاب، موجـب  

) هرچند در ابتداي كتـاب  4، 1390(راهنماي تاليف،  گردد. عه و ادامه اثر نيز ميترغيب مطال
حاضر، مقدمه كلي و مختصر آورده شده است، اما بخش اول بـدون هـيچ توضـيحي فاقـد     

هاي بعدي نيز مقدمـه كوتـاهي دارنـد كـه بـا بخـش اول ناهماهنـگ         مقدمه است و بخش
  د.رسد، بايد تقويت شو نظر مي باشند و به مي

بررسي فهرست مطالب: فهرست در هـر كتـابي بـه منزلـه دسـتورالعمل و دفترچـه        - 4
راهنمايي آن، داراي اهميت است، به ويژه، در كتبي كه داراي مطالب متعدد و متنوعي است، 

كند. همچنين فهرست هر كتاب، بيانگر سازماندهي و سـاختار   اين نياز بيشتر خودنمايي مي
كنـد كـه مؤلـف در كتـاب چـه       ه خواننده در همان ابتدا اعـالم مـي  اثر است و به عبارتي، ب

خواهد بگويد و تا چه حد، در رعايت ترتيب موضوعات مطروحه، موفـق بـوده اسـت.     مي
عالوه بر اين، در بسياري از موارد، خوانندگان ممكن است تنها به دنبـال مطالعـه برخـي از    

ت زيادي را از آنها بگيرد يا اساساً موضوعات كتاب باشند كه نبود فهرست، ممكن است وق
موفق به پيدا كردن موضوع مورد نظر خود نشوند. از اين جهت، كتاب داراي ايراد نيسـت،  

به بعـد آورده شـده اسـت و خواننـده      5زيرا فهرست مطالب در ابتداي كتاب و در صفحه 
  تواند مبحث مورد نظر خود را در متن كتاب جستجو كند. مي

ده از جدول، نمودار، تصوير و نقشه: اگرچـه در برخـي كتـب حقـوق     بررسي استفا - 5
(كاويـاني،   تجارت براي توضيح و درك بهتر مطالب از تصوير و نمودار استفاده شده است،

گـردد،   اي منفي براي كتاب تلقي نمي ) اما فقدان اين موضوع، نكته150و  29، صص 1394
هاي فني) كه استفاده از نمودار و تصاوير از  زيرا برخالف بعضي از دروس (به ويژه در رشته

ها امكان انتقال مطالب  اهيمت بسزايي برخوردار است و حتي در برخي مواقع، بدون ارائه آن
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به سختي ميسر است، اصوالً ماهيت مباحث حقوقي، نيازمند چنين ابـزاري نيسـت. ضـمن    
ويِ حقوق كه هنوز جزو اولين دروسي است كه براي دانشج 1اينكه، درس حقوق تجارت 

شود و استفاده از ابزارهاي فوق چنـدان مفيـد    در ابتداي راه دوره كارشناسي است، ارائه مي
  رسد. بنظر نمي

استفاده از خالصه هر فصل: ارائه خالصه هر فصل جز در موارد نادر، كمتـر مـورد    - 6
خالصه براي هـر  گيرد، اما تجربه ثابت كرده است، وجود  توجه نويسندگان حقوقي قرار مي

تواند مفيد باشد. به واقع، خالصه هر  فصل براي تكميل و انتقال بهتر مفاهيم به دانشجو، مي
تواند به دانشجو  فصل، ماحصل مطالبي است كه نويسنده بيان كرده است. خالصه فصول مي

د كمك كند كه تا با داشتن يك نقشه كالن، مطالب ارائه شده قبلي را به سادگي در ذهن خو
بندي كلي در انتهاي هر بخش يا فصل وجود ندارد،  بسپارد. در كتاب حاضر خالصه يا جمع

دارد كه در اغلب كتب حقوقي كه به رشته تحريـر درآمـده اسـت،     اما توضيحاً معروض مي
چنين شيوهاي معمول نيست و شايد چنين نيازي در اين رشـته احسـاس نشـده و از ايـن     

  ساير كتب حقوقي نگارش شده است.جهت، اثر حاضر مطابق معمول 
استفاده از تمرين و آزمون: در برخي از كتـب حقـوقي، از تمـرين و آزمـون بـراي       - 7

بـه بعـد) امـا     322، 1380(شـهيدي،   كاربردي نمون و درك بهتر مطالب استفاده شده است
ويژه براي درس حقوق تجارت  متداول نيست از اين شيوه در تدوين كتب حقوق نجارت به

شود. اگرچه ذكر مصاديق كاربردي يا  استفاده شود و لذا فقدان آن ايرادي بر اثر تلقي نمي 1
گر، چگونگي كاربرد مواد قـانوني در جامعـه و محـاكم     تحليل حقوقي آراي قضايي كه بيان

تواند ذهن دانشجو را به حقايق موجود جامعه خويش آشنا نمايد، اما با توجـه   باشد، مي مي
شود كـه هنـوز بسـياري از مقـدمات      ن درس براي دانشجويان ترم دوم ارائه ميكه اي به اين

  ها تمركز شود. اند، بهتر است كمتر بر آن حقوق را نخوانده
استفاده و ارجاع به ساير منابع: در تأليف هر اثر علمي به ويژه كتب حقوقي، نويسنده  - 8

امي محتويات اثر توسط مؤلـف  توان مدعي شد كه تم مستغني از ساير تأليفات نيست و نمي
به رشته تحرير در آمده است. از اين نظر، استفاده از آثـار علمـي سـاير نويسـندگان امـري      

كنـد، بـه ويـژه نويسـنده      ها اشـاره مـي   بديهي است كه مؤلف در متن و انتهاي كتاب به آن
رتبط راهنمـايي  تواند در بيان مطالب، دانشجو و خواننده را براي مطالعه بيشتر به منابع مـ  مي

كند. در كتاب مورد بررسي، تا حدودي البته با ارجاع به منابع، اين موضـوع مـدنظر مؤلـف    
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رسد كافي نباشد. كميت منابع مورد استفاده نيز با توجـه بـه    نظر مي محترم بوده است، اما به
وجود كتب فراوان در اين زمينه، موجب ضعف اثر شده است. به واقع در هـر اثـر علمـي،    

هـاي   حقق بايد به قدري كافي از منابع  معتبر بهره جويد. در اغلب كتب حقـوقي، تحليـل  م
فراواني ديده ميشود و نظرات نويسندگان، بسيار متنوع و در برخي مواقع متعـارض اسـت.   

ها در باالبردن قـوه تجزيـه و تحليـل دانشـجو از اهميـت       ها و نقد و بررسي آن بيان تحليل
گزافه نيست كه بگوئيم يكي از وظايف مهم هر نويسنده حقـوقي،   بسزايي برخوردار است.

 ضمن ارائه نكات علمي به عالقمندان، ارتقاءبخشي قوه تحليل حقوقي دانشجو است.

ارائه پشنهادها: در اثر حاضر پيشنهاد خاصي ارائه نشده است و شايد بهتر نيز چنـين   - 9
ورد استفاده قرار گيرد، بيـان پيشـنهاد كـه    باشد. زيرا در اثري كه قرار است ساليان متمادي م

كه پيشنهاد حاوي موضوعات كلي  عمري كوتاه دارد، ممكن است به اثر آسيب بزند، مگر آن
رسد، محل طرح پيشـنهاد در مقـاالت    نظر مي هم، فاقد اثر كاربردي است. لذا به باشد كه آن

واقـع و نقـاط   طور تخصصي مورد بحث و كنكـاش   علمي است، كه يك موضوع خاص به
شود. از اين رو، ارائه پيشنهاد براي حذف، اضافه يا اصالح قانون  ضعف و قوت آن بيان مي

تواند مورد توجه قرار گيرد ولي در يك كتاب، چنين ضرورتي  در پايان يك مقاله متقن، مي
  شود.  ديده نمي

امـا بـه    دارد كه امكان بررسي موضوعات ديگري نيز وجـود دارد،  در پايان معروض مي
هـا   جهت جلوگيري از اطاله كالم و در عـين حـال محـدوديت مقالـه، از پـرداختن بـه آن      

  شود.  خودداري مي
  
  نقد و تحليل رعايت قواعد عمومي نگارش و ويرايش 2.3

كند، ناگزير بايد آشنايي كافي با ادبياتي كه به آن زبان،  هنگامي كه يك محقق اثري توليد مي
هـاي   داشته باشد. از اين رو، در ارزيابي صوري يك اثر، رعايت جنبهشود،  كتاب تحرير مي

زباني و نگارشي و حتي علم به اصطالحات رايج بين جوامـع مختلـف از اهميـت زيـادي     
تواند محتواي كتاب را تحت تاثير خود قرار داده و بر غنا يـا ضـعف    برخوردار است كه مي

گيرد و لـذا   است كه انديشه مؤلف در آن شكل ميآن بيفزايد. به واقع، زبان، به مانند ظرفي 
  )41، 1397(بنايي اسكويي،  هماهنگي بين ظرف و مظروف در هر اثري حائز اهميت است.
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رغم وجود نقاط قوت، بعضاً ايراداتـي در عـدم رعايـت زبـان و ادبيـات پارسـي يـا         به
ها به اختصـار   اشكالت نگارشي و ويرايشي در كتاب قابل مشاهده است كه به برخي از آن

  گردد: اشاره مي
هاي فصل و وصل مانند: نقطـه، دو نقطـه، ويرگـول، نقطـه      استفاده درست از نشانه - 1

ويرگول، پرسش، تعجب و ... در نگارش يك متن علمـي بـراي انتقـال صـحيح مفـاهيم و      
  ) 256، 1392(سميعي،  منظور نويسنده داراي اهميت بسزايي است.

در انتقال مفـاهيم، نقـش مهـم و     )Body Language( از زبان بدن هنگام گفتگو، استفاده به
هاي دست و سر و حتي تغيير  كند. لحن، شدت و ضعف كالم، اشاره شايد اساسي را ايفا مي

چهره براي نشان دادن احساسات، گوينده را در انتقال صحيح منظورش كمك خواهند كرد، 
ز اين رو ممكن است، مقصود نويسـنده  كه چنين ويژگي در نوشته غايب است و ا در حالي

به درستي منتقل نشود و موجب ابهام آن گردد. لذا جهت رفع ابهام و مـĤالً درسـت و روان   
گذاري، اهميت بسزايي در هر متن علمي دارد و اگر از  خواندن  نوشته، ضرورت درج نشانه

نتقـال مفـاهيم، بـه    اين عوامل استفاده نشود يا به اشتباه اسـتفاده گـردد، هـدف محقـق در ا    
  ) 33، 1385زاده،  حسين سرانجام مطلوب نخواهد رسيد.(غالم

شود كه براي  در اثر حاضر، مواردي از عدم رعايت استعمال درست ويرگول مشاهده مي
  اشاره نمود.  55و  27، 19توان به صفحات  مثال مي

ايـن نكتـه   در نوشتن عبارت، اصل بر جدانويسي است كه البتـه در مـوارد محـدود     - 2
استفاده شده است  "بمراتب "كتاب از عبارت  31رعايت نشده است. براي مثال در صفحه 

  ."بعنوان"در خصوص استفاده از عبارت 92يا در صفحه 
داري و حفظ حقوق ساير  تر بيان شد، نويسنده، براي رعايت امانت همانطوركه پيش - 3

كند، با قرار دادن  حتواي آن استفاده ميكه از عين متن يا از م مؤلفين، مكلف است حسب اين
متن در داخل گيومه و سپس قيد نام نويسنده، يا صرف ارجاع، اين موضوع را اعالم كند. در 

  اثر حاضر نويسنده تا حدود زيادي موارد فوق را رعايت كرده است.
 خوشبختانه در كتاب حاضر، اغالط چاپي نادر است.  - 4

تن هـر متنـي الزم اسـت. بعضـاً در عبـارات طـوالني و       تطابق فعل با فاعل در نوش - 5
شود. از نقاط قوت  هنگامي كه بين فاعل و فعل فاصله ايجاد باشد، اين تطابق رعايت نمي به
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اثر حاضر، رعايت اين قاعده مهم نگارشـي اسـت كـه از سـردرگمي خواننـده جلـوگيري       
 است.  كرده

  
  دن اثرنقد و تحليل زبان و ادبيات نگارش و روان بو 3.3

يكي از موارد مهم در نگارش يك كتاب دانشگاهي، رعايت زبان و ادبيات علمـي نگـارش   
آيـد رعايـت    است. شرط اوليه در هر متن علمي كه به زبان فارسي به رشته تحريـر در مـي  

باشد و اين مهم، مستلزم تسلط نسبي بر ادبيات است. عالوه بر اين، محتواي  قواعد زباني مي
ده بايد براي خواننده، آسـان و دور از پيچيـدگي مفـاهيم باشـد. اسـتفاده از      مطالب ارائه ش

گذارد و مĤالً موجب  هاي ادبي، تاثير منفي بر خواننده مي عبارات مبهم و نامأنوس و يا لفاظي
  )11، 1392(منصوريان،  گردد. درك ديرهنگام مفاهيم درس مي

نظـر   شود. اگرچه به ي ديده نمي ظهدر كتاب حاضر از نظر درك مفاهيم، ايراد قابل مالح
هاي آكادميك موضوعات مطروحه در كتاب ضعيف است، اما با امعان نظر به  رسد، جنبه مي
توان گفت اثر حاضر،  كه قواعد نگارش و ويرايش متعارف در اثر رعايت شده است، مي اين

تـر اسـتفاده   صورت ساده بيان شده و از عبارات فني و حقوقي كم قابل فهم و موضوعات به
كار رفته، مبهم و نارسـا اسـت. بـراي     شده است. با وجود اين، برخي عبارات و جمالت به

از صفحه  19و18، سطور 29و  28، صفحات 24از صفحه  13الي 11توان به سطور  مثال مي
اليحـه قـانون   "كتاب، اشـاره بـه عبـارت     111نويسنده در صفحه اشاره نمود. همچنين  36

كـه صـحبت از اليحـه     كه آن را مشخص كند. زيـرا هنگـامي   ، بدون آنكرده است "تجارت
شـود: اول، اليحـه اصـالحي قـانون      شود، دو موضوع به ذهن متبادر مـي  قانون تجارت مي

 300هـاي سـهامي،    ، در خصوص شركت1347است كه مقنن در سال  1347تجارت سال 
دوم، متن تنظـيم شـده توسـط    قانون تجارت كرده است.  93الي  21ماده را جايگزين مواد 

گروهي از اساتيد و مراجع دولتي است كه براي به روز كردن قانون تجارت، در دو مرحلـه  
اقدام به تهيه و تدوين شده است تا جايگزين قانون فعلي شود، اما پس از گذشـت سـاليان   

در مجلس در  متمادي، به نتيجه نرسيده است. اخيراً نيز مجدداً متني متفاوت با دو اليحه قبل
حال بررسي است. با اين توصيف، سه متن متفاوت تحت عنوان اليحه وجود دارد كه هيچ 

 "اليحـه  88مـاده  "يك به تصويب نرسيده و فاقد ارزش قانوني است. لـذا آوردن عبـارت   
  )3گردد.( بدون مشخص كردن آن، موجب ابهام مي
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  نقد و تحليل كيفيت چاپي و فني 4.3
نگاري، صفحه  اب از ابعاد مختلفي از قبيل طرح روي جلد، حروفكيفيت ظاهري چاپ كت

  آرايي، كيفيت صحافي و ... قابل بررسي است:
شود كه كـم و بـيش    طرح روي جلد هر اثري، به مثابه نماي بيروني يك سازه تلقي مي

گر محتوا و ساختار آن نيز است. جلد كتاب و طرح روي جلد، اولين چيزي اسـت كـه    بيان
توانـد   كند. حسب محتواي يك اثر، طرح جلد آن نيز مـي  ننده را به خود جلب ميذهن خوا

متفاوت باشد. بديهي است بايد تناسبي بين موضوع كتاب و طرح جلد وجود داشته باشـد.  
براي مثال، براي كتب فني و رياضي استفاده از اعداد و اشكال هندسـي مفيـد اسـت، لكـن     

م عالئمي مانند ميز و چكش دادگاه، مناسب است. براي طرح روي جلد كتب حقوقي، ترسي
در اثر حاضر، طرح جلد كتاب به تبعيت از روش معمول ناشر براي چاپ كتب حقوقي، در 

باشد كه در قسمت باال، عنوان كتاب و در كادر پايين، نام مؤلف  (بنفش و سفيد) مي دو كادر
رسـد، طـرح روي جلـد     ظـر مـي  ن آورده و از عالئم خاصي نيز استفاده نشده است ولذا بـه 

  كند. احساس خاصي را به خواننده منتقل نمي
نگاري از عوامل جذابيت يك اثر است و استفاده از حروف متفـاوت در   كيفيت حروف

تواند نظر خواننده را به مطالعه  متن و يا برجسته كردن عناوين يا برخي موضوعات مهم، مي
نگـاري رعايـت شـده     ر، قواعد معمول حروفو ادامه مطالب ترغيب نمايد. در كتاب حاض

است. تناسب بين عناوين و متن اصلي تا حدود زيـادي مـورد توجـه ناشـر بـوده اسـت و       
آرايي تـا حـد    ) صفحه28، 1388خواندن طوالني كتاب موجب آزار خواننده نيست.(رضي، 
ي آرايـي، فضـايي مناسـبي را بـرا     قابل قبولي، رعايت شده است و از جهت كيفيت صـفحه 

   كند. خواننده فراهم مي
كيفيت چاپ و صحافي در كتب دانشگاهي اهميـت خاصـي دارد. از آنجـا كـه اغلـب      

ي  گونه كار رفته به خوانندگان كتب فوق، دانشجويان هستند، بايد صحافي و همچنين كاغذ به
كم براي يك ترم دانشجويي حفـظ و از پـارگي    باشد كه با استفاده مستمر، شيرازه آن دست

 راق جلوگيري شود. در اين كتاب تا حد زيادي مـوارد يادشـده رعايـت گرديـده اسـت.     او
  )28، 1388(رضي، 
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  محتوايي يابيارز و نقد. 4
حسب معمول، اهداف اصلي يك اثر حقوقي از طريق مفاهيم محتواييِ متنِ اصلي است. از 

آن است كه ذيـالً   ترين بخش نقد يك اثر علمي و دانشگاهي، ارزيابي محتوايي اين رو، مهم
  )22، 1388(رضي،  گيرد. كتاب حاضر در ابعاد مختلف مورد بررسي قرار مي

  
  نوآوري و روزآمدي اثر 1.4

از نيز نبايد  دانش بشر و توليدات علمي با شتاب در حال پيشرفت است. تأليفات دانشگاهي
مـي بـه   نصيب باشـند، عـالوه بـراين، در خلـق يـك اثـر عل       آخرين دستاوردهاي علمي بي
رود مؤلف دست به ابتكار زده و اثري متفاوت از ساير آثـار   خصوص دانشگاهي، انتظار مي

ترين اطالعات علمي در هر كتـاب دانشـگاهي، امـري     مشابه ارائه دهد. نوآوري و ارائه تازه
(رضـي،   اجتناب ناپذير است واالّ نيازي به تدوين و يا گـردآوري مطالـب قـديمي نيسـت.    

1388 ،22(  
انيم كه نوآوري متفاوت از روزآمدي يك اثر است. نوآوري نظر به ابتكارهاي محقق د مي

نمايد، اما روزآمـدي ارائـه آخـرين دسـتاوردهاي      دارد كه اثر خود را متفاوت با سايرين مي
دانش بشري در رشته مورد تأليف است. به واقع، منظور از روزآمـدي، همراهـي محقـق بـا     

، 1392است كه دست به تأليف آن زده است.(منصـوريان،   ي هاي حاصل در رشته پيشرفت
9(  

شود و مطالب  در كتاب مورد بررسي، جز در برخي موارد، نوآوري ويژهي مالحظه نمي
تر در اين حوزه به رشته تحرير  مطروحه، با اندك تغييري، مشابه كتب ديگري است كه پيش

در بيان موضوعات جديد حقـوق  تر هستند،  درآمده است. چه بسا برخي از كتب كه قديمي
اند. براي مثال، كتاب حقوق تجارت جلد اول آقاي دكتـر   تجارت، از اثر حاضر پيشي گرفته

تحرير شده، حاوي مباحثي از مالكيت تجارتي و  1345كه در سال  رغم اين ستوده تهراني به
اسـت كـه در   ... ئم تجاري و صنعتي، حقوق اختراع وصنعتي مانند مايه تجارتي، اسم و عال

  )11، 1394(ستوده تهراني،  شود. اثر حاضر ديده نمي
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  جامعيت محتوايي كتاب 2.4
جامعيت مباحث يك كتاب، به آن معنا است كه نويسنده به وجوه مختلف موضـوع، دقـت   

ها را در كتاب آورده است. بديهي است تحقق جامعيت مطلق، هم به جهت توان  كرده و آن
هاي آموزشي و  جهت مالحظات يك اثر دانشگاهي كه بايد جنبه محدود پژوهشگر و هم به

شـود، ولـي دسـتكم،     سرفصل درس را مورد توجه قرار دهد، در برخي مواقع محقـق نمـي  
توان براي ارزيابي يك اثر علمي، مـالك جامعيـت نسـبي را در نظـر داشـت تـا بيشـتر         مي

 آن كتـاب دسـت يابنـد.   مخاطبان بتوانند به اغلب مباحـث مـرتبط و مـورد نظـر خـود در      
  )8، 1392(منصوريان، 

، بايـد برخـوردار از همـه    1بر همين مبنا، كتـاب حاضـر بـا عنـوان حقـوق تجـارت       
موضوعات مرتبط باشد. در اغلب كتب مشابه، طيف وسيعي از موضوعات مـورد بررسـي   

تحـت عنـوان تجـار و     1قرار گرفته، كه در اثر حاضر مفقود است. اگرچه حقوق تجارت 
گردد، اما بايد توجه داشت كه چون درس مـذكور، اولـين درس از    ل تجاري ارائه مياعما

دروس حقوق تجارت است و به واقع باب آشنايي دانشجو به حـوزه حقـوق تجـارت از    
شود، المحاله بايد بـيش از عنـوان مصـوب، شـامل مباحـث مقـدماتي        اين درس آغاز مي

اي مستقل، ارتباط حقوق تجـارت بـا    جاد رشتهديگري از قبيلِ تعاريف يا مفاهيم، فلسفه اي
 ...  نيز باشد.ويژه سير تحول قوانين و مقررات وها، تاريخچه حقوق تجارت به  ساير رشته
  به بعد)   4، 1389(اسكيني، 

توان توقع داشت كه جامعيـت اثـر رعايـت     از اين رو، بدون ارائه مطالب مقدماتي، نمي
كه دانشـجو پيشـتر در درس مقدمـه علـم حقـوق بـا        جا شده است. شايد گفته شود، از آن

هاي حقوق، آشنا شده است، ضرورتي به بيان مباحث مقدماتي نيست و  بندي يا شاخه تقسيم
ها، تكرار مكررات است، اما چنين تصوري چندان مقرون به صواب نيسـت، زيـرا،    ارائه آن

تجـارت پيشـبيني و    طور اختصاصي بايد در دروس چهارگانه حقوق موضوعات يادشده، به
اسـت ولـذا الزم اسـت     1ارائه شود و طبيعتاً باب ورود بـه ايـن مباحـث نيـز از تجـارت      

هاي مقدماتي در اين درس مطرح و بهقدر كافي بيان گـردد. اساسـاً ضـرورت طـرح      بحث
ــه حقــوق تجــارت، يــك ضــرورت    ــراي دروس تخصصــي از جمل ــدماتي ب مباحــث مق

خرين تغييـرات انجـام شـده در برنامـه دوره كارشناسـي      ناپذير است. بهتر بود در آ اجنتاب
شد. بـراي   بيني مي حقوق، درس كليات يا مقدمه حقوق تجارت همانند برخي دروس، پيش
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مثال، درس كليات حقوق جزا به عنوان مقدمـه حقـوق كيفـري، پـيش از ورود بـه دروس      
دان اين مهم در رغم فق ) به4حقوق جزاي عمومي و اختصاصي، به ساير دروس اضافه شد.(
) حتـي  1394انـد.(كاوياني،   دوره كارشناسي حقوق، برخي از اساتيد از اين امر غافل نبـوده 

بجـاي عنـوان رايـج حقـوق      "مقدمه علم حقوق تجـارت ... "برخي نويسندگان از عبارت 
ي اهميت مباحث مقدماتي درس حقوق تجـارت را حتـي    گونه اند، به ، سعي كرده1تجارت 

  طرح روي جلد) ،1391(خزاعي،  متذكر شوند.در عنوان درس 
هرچند اغلب نويسندگان كتب حقوق تجارت به شيوه سنتي و بـه پيـروي از عنـاوين    
درج شده در مصوبات يادشده آموزش عالي، يا از بكار بردن مقـدمات يـا كليـات بجـاي     

اشاره و  اند، اما در همان جلد اول، به مباحث مقدماتي ، پرهيز كرده1عنوان حقوق تجارت 
و  1394) (سـتوده تهرانـي،   5انـد.(  بعضاً عنواني تحت همان عنوان بـه آن اختصـاص داده  

  )1389اسكيني، 
جا كه اثر مورد بررسي، كتابِ درسي و مـورد اسـتفاده دانشـجويان     با اين توضيح، از آن

امات ي تنظيم شود كه با مطالعه كتاب، سواالت و ابه گونه حقوق است، مطالب آن نيز بايد به
شود، تنها  اين درس تا حد امكان مرتفع شود و اگر منابع ديگري نيز براي مطالعه معرفي مي

كـه در ايـن كتـاب،     در جهت تكميل مباحث و يا آشنايي با نظرات مخالف باشد. در حـالي 
برخي از موضوعات بيش از حد مورد توجه واقـع شـده و برخـي از موضـوعات از قبيـل      

ها، جايگاه حقوق تجارت در نظام حقـوقي، آشـنايي بـا     ساير رشتهارتباط حقوق تجارت با 
قرارداهاي تجاري، مالكيت فكري، صنعتي، حق اختراع، سرقفلي، بورس، فرابورس، بيمه و 

ترين  رسد، مهم نظر مي بسياري از موضوعات مهم ديگر مورد بررسي قرار نگرفته است و به
  اشد. ايراد اثر حاضر نيز همين فقدان جامعيت آن ب

  
  حجم و تناسب ميان ارائه مطالب اصلي و فرعي 3.4

شـود كـه    اند، مالحظه مـي  منتشر شده 1با نگاهي گذرا به كتبي كه در زمينه حقوق تجارت 
تـر بيـان شـد، فقـدان      گونـه پـيش   حجم هسـتند. همـان   ها پرحجم و برخي كم بعضي از آن

در عـين حـال، آوردن   شـود،   موضوعات مرتبط با درس، موجب عدم جامعيت يك اثر مـي 
هاي متعدد و پرداختن به موضوعات فرعي بـراي افـرايش حجـم، از     توضيحات زايد، مثال

باشد. براي مثال، در برخي كتب حقوق تجاري، بخش قابل توجهي از كتاب  آفات هر اثر مي



  1401، شهريور 6، شمارة 22سال  ،هاي علوم انساني برنامهنامة انتقادي متون و  پژوهش   358

 

كـه ضـرورتي بـراي درج قـوانين      ) در حـالي 6ختصاص پيدا كرده است،(به قوانين مرتبط ا
تواند چيزي جز تحليل مـواد قـانوني    چه بخش عمده موضوع كتب حقوقي نمينيست. اگر

كند و به دنبال گردآوريِ  باشد ولي نبايد فراموش كرد كه مؤلف در كتابي حقوقي تدوين مي
تواند به مجموعه قوانين تجـاري   قوانين نيست و اگر خواننده نيازمند مطالعه قانون باشد، مي

  د شود.من ها بهره مراجعه و از آن
محتوايي و ساختاري در تـدوين هـر اثـر     )Consistency(و يكدستي )Coherence(انسجام

اي برخوردار است. انسجام در يك اثر، بدان معنـي اسـت كـه پيونـد      علمي از جايگاه ويژه
ي كـه خواننـده بتوانـد سـير      ا گونه منطقي ميان مباحث اصلي و فرعي در متن ديده شود، به

كه يكدستي در بيان مفاهيم و  سخن محقق را در اثر مشاهده كند، ضمن آنطبيعي و پيوسته 
(منصـوريان،   شـود.  صورت كلمات و عبارات استفاده شده نيز موجب قوام و قوت متن مي

  )13و12، صص 1392
هــا،  كــه در بكـارگيري واژه  بـراي درك بهتـر مفــاهيم يـك مــتن علمـي، عــالوه بـراين     

گـردد، بايـد بـين عبـارات نيـز       ت دستوري رعايت مـي ها، نكا اصطالحات و ساختار جمله
ها اسـت   هماهنگي منطقي وجود داشته باشد. چه؛  اثر، عبارت از انبوهي از كلمات و جمله

كه عدم رعايت همبستگي و ارتباط در آن، موجب كـاهش آهنـگ موسـيقي كـالم و مـĤالً      
  )70، 1388شود.(هاجري،  كاهش تاثير آن مي

شـود و فقـدان آن، سـبب     طالب در قالب پيوسـتگي نمايـان مـي   به واقع، مرتبط بودن م
آشفتگي مقصود نويسنده است. اگر تمامي مطالب يك اثر كامالً مـرتبط بـا موضـوع باشـد،     
لكن نظم و ترتيب مطالب، ارتباط بين فصول و همچنين ارتباط مطالب اصلي با فرعي، مورد 

واهد شـد. پيوسـتگي، هـم موجـب     ترديد، مقصود از نگارش اثر محقق نخ توجه نباشد، بي
افزايد، زيرا پيوستگي مرتبط  شود و هم بر غناي آن مي تحقق هدف نويسنده در خلق اثر مي
توان اثر را داراي پيوسـتگي دانسـت كـه در     هنگامي مي كردن معاني يك متن است و لذا به

  )36 ،1391نهايت، ايده اصلي مورد نظر مؤلف را به خوبي بيان نمايد.(كمائي فرد، 
اثر حاضر از جهت نظم منطقي موضوعات و انسـجام و پيوسـتگي و چيـدمان مطالـب     
چندان مطلوب نيست. براي مثال، در ابتداي فصل اول از بخش اول، ابتدا به نظام موضوعي 
اشاره شده است كه به شناسايي تاجر اختصاص دارد و سپس خود موضوع حقوق تجارت، 

كه، بدون طرح و شناسايي حقوق  ر گرفته است، در حاليمنابع و تاريخچه مورد بررسي قرا
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شـود. همچنـين    هاي آن، موجب سردرگمي خواننده مـي  تجارت، بررسي يكي از زيرشاخه
هاي مختصر براي توضـيح مطالـب    هاي دوم و سوم مقدمه نويسنده محترم در ابتداي بخش

نـداده اسـت. هرچنـد     دهد، ولي همين كار شايسته را در بخش اول انجـام  رو ارائه مي پيش
مؤلف محترم در مقدمه كلي كتاب، بسيار مختصر به هرسه بخش اشاره نمـوده اسـت ولـي    

شود در حالي كـه، تنظـيم و ترتيـب     هماهنگي بين سه بخش در آوردن مقدمه، مشاهده نمي
ي اسـت تـا بـدين     منطقي موضوعات در نگارش هر اثر بسيار مهم و وظيفـه هـر نويسـنده   

كدام مطلب مهم و كدام يك از مباحث مطروحه از نظر وي از اهميت  وسيله، مشخص شود
اي باشد تـا منظـور او    گونه كمتري برخوردار بوده است. به واقع چيدمان موضوعات بايد به

  )69، 1388به مخاطب به راحتي منتقل شود.(هاجري، 
  
  بررسي اثر از جهت علمي و مسئله محور بودن اثر 4.4

عالوه بر انتقال مفاهيم و دانش روز، وظيفه طرح سـواالت و ابهامـات   هر كتاب دانشگاهي 
موجود را نيز دارد. طرح كتاب درسي بايد در جهت نيل به اهداف آموزشي، ضمن تقويـت  

هاي ذهني و عملي، موجب تفكر خواننده در مباحث مطروحه گردد. در ايـن راسـتا    مهارت
و خواننده نقش بندد ولذا نبايد تنها بـه   هاي جديدي در ذهن دانشجو بايد تالش شود سوال

  )23، 1388انتقال دانش و افزايش اطالعات اكتفا شود.(رضي، 
اساساً دانشجوي حقوق بيش از آنچه به انتقال اطالعات و حفظ مواد قانوني و توضـيح  

ها نيازمند باشد، بايد بياموزد كه قوه استنباط و تجزيه و تحليل حقـوقي خـود را    مختصر آن
هاي مهم كتب حقوق تجارت از قوانيني كـه در قالـب كتـاب     يت نمايد. يكي از تفاوتتقو

شـود و   شود، آن است كه در كتب حقوقي تنها به توضيح مواد قانوني اكتفـا نمـي   منتشر مي
شود كامالً متفاوت بـا كتـاب درسـي     (محشا) تدوين مي حتي اثري كه در قالب شرح قانون
نويسـنده   پردازد. از ايـن رو  قي موضوعات مورد بحث مياست كه به تحليل و بررسي حقو

بايست به اين نكته توجه كافي نمايد و بـا بـرانگيختن حـس پرسشـگري      كتاب حقوقي مي
انديشد و در هر مسئله تفكـر كنـد تـا موضـوعات و مباحـث       خواننده، به او بياموزد كه بي

  حقوقي را به خوبي درك نمايد. 
ي به اين مهم توجه شده است، هرچند مباحث تحليلـي،  در اثر مورد بررسي، تا حدود

فروغ شدن اثـر   كافي نيست و عدم استفاده كافي از نظرات مختلف نويسندگان، موجب كم
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كتاب از نظـر محتـوا و مطالـب مـورد     شود كه  شده است. علت اين ايراد از آنجا ناشي مي
آورد كـه موضـوعات   توان از محتواي خوب سخن به ميـان   بحث، جامع نيست. زماني مي

در حقيقت محتـوا بايـد از   مرتبط هم از نظر كيفي و هم از جهت كمي، مورد توجه باشد. 
يند يادگيري و انـرژي  آرا در فر خوانندهو شوق باشد ابعاد مختلف بتواند محرك يادگيري 

هـاي   نظريـه  صـاحبان  الزم دروني را براي استمرار تالش وي فراهم سازد. براي اين امـر، 
عالقـه و شـوق    ،يادگيري جديد اعتقاد دارند، الزم است بستري فـراهم شـود تـا فراگيـر    
(عليرضـا عصـار،   .خويش را در جريان يادگيري نشان داده و مشاركتي فعال داشـته باشـد  

  )1393خبرگزاري كتاب ايران، 
ابتـدايي  هاي  نظر برسد در درس حقوق تجارت يك كه دانشجو در ترم شايد در ابتدا به

دوره كارشناسي است و هنوز با بسياري از مباحث حقوقي آشنا نشده، چه نيازي به مباحث 
تحليلي و مسئله محوربودن موضوعات مطروحه است؟ اما حقيقت آن است كه دانشـجوي  
حقوق، گام در مسيري نهاده است كه از همان ابتدا بايد نگرش تحليلي به مباحث درسي را 

ت اين شيوه، متناسب با ميزان دانش و معلوماتي كه او به تـدريج كسـب   بياموزد. بديهي اس
ميكند، متفاوت و متغيير است، اما ضروري است كه هر دانشجو فراخور شـرايط، از همـان   

تدريج در  ابتدا تحليل و برداشت صحيح و منطقي از قوانين را البته به بيان ساده بياموزد تا به
كه به راحتي بتواند در هـر قضـيه، راه حـل قـانوني مسـتند و       اي برسد پايان دوره به مرحله

  مستدل را بيايد.
  
  ايرادات محتوايي اثر 5.4
رغم وجود برخي مزايا براي كتاب، از نظر محتـوا و ماهيـت مطالـب مطروحـه، ايراداتـي       به

  شود: وجود دارد كه به اختصار به برخي اشاره مي
عنـوان پايـه حقـوق     ت از حقوق مدني بهبراي چرايي يا فلسفه جدايي حقوق تجار - 1

خصوصي و تأسيس رشته مستقل، اصولي از قبيل: سهولت، سرعت و اطمينـان قابـل ذكـر    
است. به عبارت ديگر، امور تجاري نيازمند ساده كردن تشريفات امور، تسهيل و تسـريع در  

يقـت،  گردش ثروت و همچنين ايجاد حس اعتماد در بين بازرگانان است، هرچندكه در حق
 ) 90، 1382اعمال تجاري از نظر ماهوي، تفاوتي با اعمال مدني ندارد.(كاتوزيان، 
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از اين رو، براي بيان علل تأسيس رشته مستقل حقوق تجارت، برخـي بـه ايـن اصـول     
اند. مؤلف محترم نيز در همين راستا، ذيل گفتار اول از فصل دوم از بخش اول  متمسك شده

وضوع نظريه دوگانگي حقوق بازرگاني و حقوق مـدني، چهـار   يعني كليات و به مناسبت م
المللي بودن را براي حقوق تجارت مطرح  ويژگي قصد انتفاع، سرعت، اعتبار و خصيصه بين

طوركه در كتاب آمده)، ويژگي بناميم يـا   نظر از اينكه موارد يادشده را (آن كرده است. صرف
عنوان اهداف تلقـي كنـيم،    ها را به كه آن يا ايندر زمره مباني، چرايي و علل ايجاد اين رشته 

بيان موضوعات يادشده داراي ايرادات ماهوي است. براي مثـال، در توضـيح قصـد انتفـاع     
عنوان يكي از چهار ويژگي حقوق تجارت، قصد انتفاع با قصد فروش يكـي تلقـي شـده     به

در  - شد يا نباشد. ثانيـاً قصد فروش ممكن است به منظور انتفاع با - است، در حالي كه؛ اوالً
قانون تجارت، قصد فروش كافي  2حقوق ايران، براي تعيين عمل تجاري وفق بند اول ماده 
طور معمول اقدام به خريد و فـروش   است، اگرچه ممكن است در خصوص شخصي كه به

توان آن دو را به يك معنـا دانسـت. بهـرغم     كند، قصد انتفاع مفروض باشد، اما نمي كاال مي
هاي تجاري در عالم اقتصاد، برخي از اعمالي كه در قالـب خريـد و فـروش     زوني فعاليتف

شود، براي رفع نيازهاي غيرتجاري اسـت. هرچنـد مقـنن     حتي از سوي بازرگانان انجام مي
هاي تجاري را مفروض تلقـي كـرده    ايراني، تجاري بودن همه معامالت بين تجار و شركت

هرچند هر تاجري به دنبال كسب منفعت است  - است. ثالثاً است، اما خالف آن قابل اثبات
و اغلب معامالت تجاري تجار، از چنين ويژگي برخوردارند، اما تنها بازرگانـان، بـه دنبـال    
منفعت نيستند و بسياري از امور غيرتجاري توسط موسسات هنري و ورزشـي نيـز ممكـن    

  )137، 1389است با قصد انتفاع تشكيل و اداره شوند.(اسكيني، 
به عنوان يكي از چهار ويژگي، بـه   "سرعت"ذيل همان گفتار و در توضيح ويژگي  - 2
كه ماده مذكور در بيان مسئوليت تضامني  قانون تجارت استناد شده است، در حالي 249ماده 

امضاكنندگان سند تجاري است و قدر متيقن ارتباط مستقيم و معناداري با اصل سـرعت در  
دارد و مناسب بود مؤلـف محتـرم آن را ذيـل ويژگـي بعـدي بـا عنـوان        معامالت تجاري ن

  كرد. و در جهت اعتبار سند تجاري مطرح مي "اعتبار"
دارد، ايـن يـك    المللي بودن نيـز توضـيحاً معـروض مـي     در خصوص خصيصه بين - 3

المللي حقوق تجارت هـر روز در حـال گسـترش اسـت و      هاي بين حقيقت است كه جنبه
اري ديگر محدود به قلمرو جغرافياي يك كشور نيست، اما از اين وضـعيت  هاي تج فعاليت
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المللـي دارد. بسـياري از قـوانين و     توان نتيجه گرفت كه حقوق تجارت تنها جنبه بـين  نمي
المللي، تنها در صورتي در جهان حقوق تجـارت راه   مقررات تجاري حتي واجد وصف بين

  م، وضع يا تنفيذ شوند.كنند كه توسط دولت به معناي عا پيدا مي
شود كه وصف عارض  هاي حقوق تجارت، موجب مي عدم تفكيك بين مباني و ويژگي

گيري اين رشته است، به عنوان علـل ايجـاد    شده بر حقوق تجارت كه به واقع، نتيجه شكل
كه بين اين دو تفاوت وجود دارد. شايد بتوان همان اصـول مشـهور    آن تلقي شود، در حالي

سرعت، سهولت و اطمينان  را به عنوان مباني و علل جدايي اين رشـته از حقـوق   گانه؛  سه
عنوان  ي مستقل كافي دانست. به عبارت ديگر، بين اصول فوق به مدني و مĤالً تأسيس رشته

هاي حقوق تجارت، رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد، يعني هريك  مباني و ويژگي
تواند به عنوان مباني  شوند، اما هر ويژگي نمي حسوب ميها م از اصول فوق، در زمره ويژگي

المللي بودن حقوق تجارت، ويژگـي   حقوق تجارت شناسايي شود. از اين رو، خصصيه بين
در ابتـداي ايـن    "خصيصه"آيد، همانگونه كه كلمه  شمار مي يا يكي از اوصاف اين رشته به

  عنوان مورد استفاده قرار گرفته است.
)، در ادامه صحبت از دفـاتر بازرگـاني، چنـين    150حه كتاب (صفحه در آخرين صف - 4

در نتيجه، در مواردي كه دفتر نامرتب است، خواه مطابق قانون تجارت تهيه «... آمده است: 
نشده يا مطابق قانون نگهداري نشده يا طرف دعوي، غيربازرگان است و يا موضوع دعوي، 

 » تر بازرگان به ضرر او معتبر است.غيرتجاري است، در تمامي اين موارد، دفا

 14نظر با برخي از نويسندگان و با توجه به ظاهر عبارت اخري ماده  نويسنده محترم هم
قانون تجارت، معتقدند، در صورتي كه طرف مقابل دعوايي كـه تـاجر طـرح كـرده اسـت،      

ايـن برداشـت   بازرگان نباشد، دفتر تجارتي تنها عليه تاجر قابل استناد است، در حـالي كـه   
قانون مدني نيز آمده است. بـراي   1297مقرون به صواب نيست. مشابه همين حكم در ماده 

قـانون مـدني يكجـا در نظـر      1298تحليل بهتر و درست موضوع، بايد مواد فوق را با ماده 
دفاتر « قانون مدني چنين آمده است:  1298گرفت و نتيجه منطقي را استنتاج نمود. در ماده 

ر مقابــل غيرتــاجر ســنديت نــدارد، فقــط ممكــن اســت جــزء قــراين و امــارات  تــاجر د
  »شود،....  قبول

دفاتر تاجر همواره عليه تاجر صاحب سـند،   - با امعان نظر به مواد فوق، بايد گفت: اوالً
كه مطابق قانون تنظيم شده يا نشده باشد، زيرا، به منزله اقرار كتبـي   سنديت دارد، اعم از اين
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كه مطابق قانون تنظيم شده باشد در امور تجـاري و تنهـا    دفاتر تاجر در صورتي - است. ثانياً
دفاتر تجارتي در صورتي كه مطابق قانون تنظيم شده باشد، اما  - بين تجار، سنديت دارد. ثالثاً

 توانـد بـه عنـوان قرينـه يـا امـاره مـورد اسـتناد قـرار گيـرد.           طرف مقابل تاجر نباشد، مـي 
  به بعد)  202، 1389  (اسكيني،

، تنها ناظر بـه تـاجر صـاحب    1298ممكن است، استدالل شود كه منظور مقنن در ماده 
، مطلق 1298اماره مورد اشاره در ماده  - دفتر است. بطالن اين سخن آشكار است، زيرا، اوالً

چه منطقي وجـود دارد در خصـوص تـاجر     - است و شامل هر دو طرف دعوي است. ثانياً
كه همه وظايف قانوني خود را در تهيه و نگهداري دفاتر تجـارتي انجـام داده    صاحب دفتر

است، اما به صرف اينكه طرف قرارداد او غيربازرگان است، حـق اسـتناد بـه دفـاتر را از او     
اگر قابل استناد بودن دفاتر تاجر در حد امـاره عليـه غيرتـاجر را نپـذيريم،      - سلب كرد. ثالثاً

شود، زيرا در صورت عدم قابليت استناد عليه تاجر، ناچـاراً بايـد    ميفلسفه وضع ماده حبط 
معتقد بود كه عليه خود تاجر، به عنوان قرينه يا اماره است، در حالي كه پيشتر بيان شـد، از  

جا كه دفاتر تاجر به منزله اقرار كتبي است، همواره عليه وي قابل استناد است، پس فلسفه  آن
  رو، نظر اتخاذ شده از سوي مؤلف محترم محل ترديد است. وضع ماده چيست؟ از اين

  
  ارجاع نحوه و استفاده مورد منابع 6.4

ها بسيار حائز اهميت اسـت.   در ارزيابي يك اثر علمي، منابع مورد استفاده و ميزان اعتبار آن
طور معمول، منابع مورد استفاده در متن كتاب بايد به وضوح، مشخص و در انتهاي كتاب  به

ها براي مطالعه بيشتر درج گردد. استفاده از منـابع   و در فهرست مĤخذ، مشخصات كامل آن
  افزايد. دست اول و در عين حال معتبر، بر غناي اثر مي

دهي در كتاب، ضعيف است. بسياري از مطالب مطروحه در كتاب از قبيـل   نحوه ارجاع
و معلوم نيست نويسنده محترم نظرات موافق و مخالف و يا مباحث تطبيقي، ارجاعي ندارد 

تـوان اظهـارنظر دقيقـي در     در بيان مطالب، به چه كساني ارجاع داده است و در نتيجه نمـي 
خصوص اعتبار مطالب نقل قول شده نمود. هنگامي نويسنده، بدون ارجـاع، مطـالبي را بـه    

يگران اظهار داند، كه آيا نظر طرح شده، حقيقتاً توسط د دهد، خواننده نمي ديگران نسبت مي
  شده يا برداشت نويسنده چنين بوده است.
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) آورده 13طور استثنايي، عبارتي از اساتيد حقوق تجارت (صفحه  حتي در مواردي كه به
شده است، مشخصات منبع به هيچ عنوان ذكر نشده است و در صورتي كه خواننده پيشتر با 

منابع مورد اشاره، دسترسي پيـدا   تواند به كتب نويسندگان مختلف آشنا نباشد، به سختي مي
كند. اگرچه منابع ذكر شده در انتهاي كتاب تا حدودي از نظـر كمـي و كيفـي قابـل قبـول      

  هستند، اما يكي از ايرادات كتاب حاضر، همين عدم ارجاع در متن كتاب است. 
  

  گيري نتيجه. 5
ت خاصي برخوردار بررسي توليدات علمي به ويژه كتب دانشگاهي، همانند خلق اثر از اهمي

است. اساساً نقد، جزء فرآيند توليدات علمي است و بدون توجه به ارزيـابي آثـار علمـي و    
ها، امكان پيشرفت علمي مسير نخواهد  مĤالً شناخت ضعف و قوت براي اصالح و ارتقاء آن

 دارد. از نقاط قوت كتـاب  هايي ينقاط قوت و كاست اثر حاضر،) 25زاده نجفي،  بود.(سليمان
توان به طرح برخي مباحث تطبيقي و همچنين استفاده از آراي قضايي، هرچند مختصـر   مي

رغم ادعـاي مؤلـف در ابتـداي كتـاب،      هاي كتاب قابل توجه است. به اشاره كرد. اما كاستي
ايشان نتوانسته است حتي رويه معمول در ساير كتب حقوق تجارت را كم و بيش رعايـت  

مهم اين درس در اثر حاضر ارائه نشده و مغفول مانده است. در نمايد و بسياري از مباحث 
ها  كنار فقدان جامعيت، طرح بعضي از موضوعات، يا ضرورت نداشته يا بيش از اندازه به آن

رغـم ابـداع نويسـنده بـه جهـت ضـعف در        توجه شده است. برخي از مطالب مطروحه به
هـاي بعـدي    ي ايـرادات در چـاپ  رود برخـ  استدالل، چندان قابل پذيرش نيست. اميد مـي 

  شود.  اصالح
  
  ها نوشت پي

 23/9/1394اسي حقوق در جلسه يكصد و دهمـين مـورخ   نآخرين مصوبه اصالحي دوره كارش .1
ريزي آموزشي وزارت علوم، تحقيقـات و   شوراي تحول علوم انساني ابالغي شوراي عالي برنامه

 فناوري به تصويب رسيده است.

 "ارزشيابي"از كلمه  "ارزيابي"گيري و سنجش بجاي استفاده از كلمه  دازهاز متخصصان ان برخي .2
دار براي جمع آوري، تحليـل   ارزشيابي به يك فرآيند نظام« اند: را چنين تعريف كرده استفاده و آن
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هـاي مـورد نظـر تحقـق      شود به اين منظور كه تعيين شود آيا هـدف  و تفسير اطالعات گفته مي
 )38، 1395(سيف،  »تحقق يافتن هستند و به چه ميزان. اند يا در حال يافته

تهيه شد، ولي در مجلس مورد  1384دارد، كه اليحه پيشنهادي اول در سال  توضيحاً معروض مي .3
در  23/1/1391نهـايي و در   1391قرار نگرفت و اليحه دوم پيشنهادي نيز قبـل از سـال    يبررس

ر شوراي نگهبان تأييد نشد. اخيـراً نيـز متنـي    ولي د كميسيون قضايي و حقوقي مجلس تصويب
در دست بررسي است كه تاكنون جلد اول آن به تصويب البته متفاوت با دو متن قبل، در مجلس 

 نمايندگان رسيده است ولي هنوز اظهارنظري از سوي شوراي نگهبان اعالم نشده است.

صد و  علوم انساني، مصوب يك برنامه درسي بازنگري شده دوره كارشناسي رشته حقوق، گروه .4
 شوراي عالي تحول و ارتقاي علوم انساني. 23/9/1394دهمين جلسه مورخ 

خوشبختانه مؤلف محترم با اختصاص بخش اول كتاب به كليات، همانند برخي از نويسندگان به  .5
 موضوعات كلي حقوق تجارت اشاره كرده است.

نوشته آقـاي روح اهللا   "نگرشي نوين در قوانين ايران ورشكستگي با"توان به كتاب  براي مثال مي .6
  صفحه كتاب، با اهداف درس منتخب است. 296صفحه از  100مهمان نوازان اشاره كرد كه تنها 

  
 نامه كتاب

دهـي فعاليـت    كليات، معامالت تجـاري، تجـار و سـازمان   - )، حقوق تجارت1389اسكيني، ربيعا، (
  تجاري، چاپ سيزدهم، انتشارات سمت.

، 21هـاي درسـي دانشـگاهي، شـماره      هاي ارزيـابي و نقـد كتـاب    )، شاخص1388رضي، احمد، (
 انتشارات سخن سمت.

 ، انتشارات گوهر گويا.1)، روش در تحقيقات ادبي ايران، شماره 1386رضي، احمد، (

 جلد اول، چاپ سي و پنجم، نشر دادگستر. - )، حقوق تجارت1394ستوده تهراني، (

يارمحمديان، محمدحسين و شهرزادي، ليال،  - اشرفي ريزي، حسن - نيره السادات سليمانزاده نجفي،
، 31)، ساخت و اعتباريابي مقياس سنجش مقاالت نقد كتاب درسي دانشگاهي، شـماره  1392(

 نشر پژوهش و نگارش كتب دانشگاهي.

نشـر  )، اندازه گيري، سنجش و ارزشـيابي آموزشـي، چـاپ چهـل و دوم،     1395سيف، علي اكبر، (
 دوران.

)، حقوق مدني، جلد اول، تشكيل قراردادها و تعهدات، چاپ دوم، انتشارات 1380شهيدي، مهدي، (
  مجد.
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المللـي، چـاپ دوم، انتشـارات     )، مقدمه علم حقوق تجارت داخلي و بـين 1391خزاعي، حسين، (
 جنگل.

انتشـارات جهـاد    )، راهنماي تأليف، ترجمه و انتشارات كتابهـاي سـازمان  1390جهاد دانشگاهي، (
دانشگاهي، شامل شيوه نگارش، ويرايش، طراحي و صفحه پردازي، سـازمان انتشـارات جهـاد    

  دانشگاهي.
 )، چاپ اول، انتشارات ميزان.1)، مقدمه حقوق تجارت (حقوق تجارت 1394كاوياني، كوروش، (

ي دانشـگاهي،  هـاي درسـ   )، انسجام متن تعاريف در كتاب1391كمائي فرد، سعيده و جابر، مريم، (
  ، نشر پژوهش و نگارش كتب دانشگاهي.26شماره 

 )، نشر مجمع علمي و فرهنگي مجد.1)، حقوق تجارت(1389محمدزاده وادقاني، عليرضا، (

، نشر 15)، شيوه طراحي و تاليف كتاب درسي (بخش مقدمات كتاب)، شماره 1384ملكي، حسن، (
 سخن سمت.

، نشـر  29هاي دانشگاهي كارآمد و اثربخش، شـماره   تاب)، صد ويژگي ك1392منصوريان، يزدان، (
  پژوهش و نگارش كتب دانشگاهي.

)، ورشكستگي با نگرشي نوين در قوانين ايـران، انتشـارات انديشـه    1393مهمان نوازان، روح ا...، (
 عصر، چاپ اول.

  ، نشر سخن سمت.21)، نكاتي چند درباره ويرايش متون درسي، شماره 1388هاجري، حسين، (


