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 شگفتاریپ
 

در قضـایا و محـی  و تفحـ  نیـاز  را کـه تلقـل، تف ـر  قیاس ذات بی سپاس بی
بهینه از نلـتت  هر چه بیشرت حقایق هستی و استفادۀپیرامونی به منظور کشف 

ها  جدید رهنمـون  به سو  دریافتبالوسیله و در رسشت انسان عجین را ماد  
وا  انسانیت محمد مصطفی صـلی اللـه و پیش و درود نا محدود بر رسورسازد  می

آن که  راهروانبر و گسرتده و جاودانه ساخت پیام دانش پژوهی را  علیه و سلم که
گردیـده و  بشریخیر و سلادت در جاملـه مصدر افراشنت پرچم علم و دانش بر با 

بـر نقـش قـدم آن راه تـا واژگـونی هسـتی و قیـام دادرسا  عـدل الهـی هم نـان 
 تیند.پی می

هـر  الزمـهیـا صـوا  ، اما رسیدن به حقیقت موجود متف ر  استهر چند انسان 
فضـا   و م ـان، زمـانانسـان تحـت تـا یر   ف ـر  ا دایـرۀست، زیر تف ر انسانی نی

صـول ف ـر انسـانی از محو  آن متغیـر بـوده انات قابل دسرتس ف ر ، قضایا و ام
نسـبت  و درک هر انسـان نسانی تا انسان دیگر متفاوت و از ادیگر  زمانی تا زمان

باشد. منظور  آن متفاوت میبه یک مسأله با در نظر داشت رشای  زمانی و م انی 
اشت دسرتسی به منابع و بضاعت نظرد در و باچندین سال پیش  این ه ا ر حارض

که در حال حارض قطلاً قابـل نقـد  آمده به رشته تحریر درنگارنده  انن زمآ  علمی
بـدون  که ا ر حارضگفت توان  با توجه به ن ات یاد شده میهم نان خواهد بود. 

در  خواننـدگان گرامـی ازو نگارنـدۀ آن شک خالی از نـواق  و اشـتباهات نبـوده 
 همنت گذاشت صادقانه می طلبد که بر و  ن این ه از قبل سپاس گذار است،ضم

ــل) ــق ایمی ــواق  و  (ghnabihanifi@gmail.comاز طری ــتباهات، ن ــع اش در رف
 را یار  رسانند. ا ر اواین خالءها  

 با احرتام
 غالم نبی حنیفی

 9911اول قوس 
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 نظر استاد رهنام

دمی علـوم افغانسـتان رهنتیـی شورا  علمـی اکـا 991190910 مؤرخ ۀفیصلبر اساس   
ی بررس»: عنوانحت تکه را " ی"حنيفی معاون محقق غالم نب ی محرتمتحقیق -علمی ۀپروژ 

جهت ترفیع به  «طلبات(  ۀقرض و حوال ،)بیع افغانستان ۀنافذ قوانینبرخی عقود تجارتی در 
 گرفتم. عهدهبر  ،علمی محقق اخذ منوده بود ۀرتب

نزدیـک دوامدار در ارتباط  به صورتیاد شده  اش باال  پروژۀ کار تحقیقیاز آغاز موصوف 
بـر کـه عـالوه  هگردیـد ب رهنتیـی در مـوارد مختلـفـبوده و بـا مراجلـات م ـرر همـواره طالـ

 م صـورت گرفتـه اسـت.ز بـا و  هم ـار  ال مآخـذ و منـابع  ۀرهنتیی در قسمت ملرفی و ارای
از و پـس قسمت برایم سـپرده  ت میل شده را در هر ها  بخش ،مطابق پیرشفت کارموصوف 

منـد حـذف و غنا، حاصـال غیر رضور  و یا ت ـرار  جهـت  ،ن ات ضلیفمطالله و نشانی شد 
در هـر  کـه مؤلـفمنـودم  مـیتفـوی   شبرای یالزم ها  رهنمودتوأم با  ،ساخنت محتوا  ا ر

دارا  علمـی ا ـر  سـتنوامذکور و با مراجلات م رر ت ها  اجرا  رهنمودو  با پیگیر قسمت 
 د.محتوا  قابل قبول را تألیف منای ش ل ملیار  و

 ،کتـباز اعـم  داخلـی و خـارجی و ملترب علمی مآخذ متلدد منابع واز مؤلف با استفاده  
 رعایـتبـا بـا اهـل خـربه  ها مصـاحبه انجـامی و انرتنتـمنابع از با استفاده  و قوانین مجالت و

 ،توصـیفی ،تحلیلـی ۀت مورد بحث را در پـنج فصـل بـه شـیو موضوعا ،تحقیقی -اصول علمی
عقـود  ۀگذشـت ینازدر فصـل آغـقـرار داده اسـت. بررسی مورد تحقیق و مقایسو  و انتقاد  

ایـن ا ملرفی برخی منابع مورد اسـتفاده در و ب هتجارتی را به صورت عام و خاص بررسی منود
که کارها  گذشـته کـافی  سازد میاین مطلب را برجسته  ،ر زمینهشده د انجامکارها   ا ر و

 در نوع خود یک ا رطلبات  ۀقرض و حوال ،نبوده و این ا ر با توجه خاص به عقود تجارتی بیع
حقوق تجارت را مورد بررسی  ها  ملامالت و سیستم ،در فصل دوم کلیات عقوداست.  جدید

دهـد.  اط فهم و درک عقود تجارتی در روشـنی کامـل قـرار میننده را به ارتبخواکه قرار داده 
از  بـه صـورت مفصـلرا این عقـد تجـارتی  ،سپس در فصل سوم با ورود به مبحث بیع تجارتی

بیـع از جـاملی را  یق قـرار داده و بحـثمورد تحقآن  انواعرشوع تا همه اح ام و  مفهوم لغو 
و اح ـام مفصـل  انـواعدر فصل چهارم موضوع عقد قرض و حواله را با  دهد. میتجارتی ارایه 

داده اسـت.  انجـامدر زمینه بر اساس قانون به تحلیل و تجزیه گرفته و تحقیق مطلوبی  ها آن
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است تا به صـورت  توانستهخصی ش ها  تحلیل منابع واز م با استفاده جپنفصل هم نان در 
 ها  هبحـث قرضـمشـ الت کـه در  بـه خصـوصمزایا و ملضالت عقود تجـارتی  چه بیشرت هر

 است برا  اقتصاد افغانستان مطرح حوالهپول تحت نام  انتقالسیستم غیر رسمی  و تجارتی
 ،ترشـیحاز اسـتفاده  بـالـف مؤ . در مجموع ا رحارض بیافزاید  و به غنامندرا برجسته ساخته 

 و متون قانونی را روشـن ها  پی یدگی  ت واماابه توانستهموضوعات  مقایسه و تنقید ،تحلیل
برخـی مفـاهیم  توانسـته قـوانینهم نین با تحلیـل مـواد  .سازدنواق  آنرا برجسته  و ها خال

 .تلریف ناشده در قانون را تلریف مناید
از یک  جایگاه هر برش  و زندگیبه نقش عقود تجارتی در  گیر  نتیجه عنواندر اخیر به 

 یادآور ها آناز یک  مزایا و مش الت هر رشد اقتصاد  و عقود در رونق ملامالت تجارتی واین 
ملامالت تجارتی و رفع مش الت پیشـنهاداتی را  بازاربیشرت چه سپس برا  بهبود هر  وشده 

 منـابع را ترتیـب واز سـت کامـل نـدگان فهر نواخ ۀخامته برا  مراجل. در نیز ارایه کرده است
تحقیقی دارا  ش ل ملیار  و محتوا  قابل  -ا ر علمی توانسته در نهایت. تاسه منوده ارای

ســایر  محصــالن و ،مطاللــه ایــن ا ــر را بــرا  اندیشــمندان اهــل رشــته قبــول تــألیف منایــد.
و  پـولیخـدمات  کنندگانارایه  ،تاجران و بان داران ،تجارتی مندان مسایل اقتصاد  و عالقه

ار  توصیه منـوده قانونگذ ۀاندیشمندان عرص به ویژهدست اندر کاران امور عدلی و قضایی و 
 دانم.  مفید می

علمـی محقـق کـافی و  ۀحیث ا ـر اصـلی بـرا  ترفیـع بـه رتبـ مذکور را به ۀاینجانب رسال
محرتم غالم نبی حنیفی را مستحق ترفیع به  ،در صورت ت میل سایر رشای  بسنده دانسته و

در تحریر ایـن  جوانپذیر محقق نا خستگی ها  تالشو  ها کوششدانم.   می علمی محقق ۀرتب
 گـذار  بـه مـردم ومزید ایشان را در راه خدمت ها  علمی قابل تحسین بوده و موفقیت ۀرسال

 .نان متنا دارمایزد ماز علم و دانش  ۀطریق توسلاز کشور عزیز افغانستان 
 

 پوهنوال
 محمد "ناصح" ولی
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 تقریظ

 ،ش ملاونیت علوم برش  اکادمی علـوم۲9۸9۱۳۹۰( مؤرخ ۱۱۲۹)رببه اساس م تو  من
برخـی ی بررسـ» تحقیقی محرتم ملاون محقـق غـالم نبـی حنیفـی تحـت عنـوان: -ا ر علمی

که جهـت تقـریظ (« قرض وحواله طلبات ،افغانستان) بیع ۀعقود تجارتی در قوانین نافذ
 مطالله منودم. ،به اینجانب محول گردیده است

 باشد. گیر  و پیشنهادات می نتیجه ،پنج فصل ،ا ر مذکور مشتمل بر یک مقدمه
در آن  ،موضـوع نگـارش یافتـه اسـت ۀنخست که تحت عنوان مرور  بـه گذشـتدر فصل  

 ،مـورد بررسـی قـرار گرفتـه ،تـاریخی ایـن عقـود ۀسـابق ،تجـارتیوجود آمدن عقود ه رضورت ب
ملرفـی مختصرر  طـور  هکه از آن در این ا ـر اسـتفاده شـده نیـز بـ هم نان برخی منابع ملترب

 .اند گردیده
حقــوقی تجــارتی اعــم از  ها  اعــتل و سیســتم ۀبرخــی مفــاهیم کلــی در بــار  ،در فصــل دوم

قانون مـدنی مـورد بحـث و  سیستم آفاقی و سیستم انفسی از منظر قوانین تجارتی و هم از منظر
 بررسی قرار گرفته و ابلاد فقهی و حقوقی عقود تجارتی به تحلیل و ارزیابی گرفته شده است.

قی بیـع فصل سوم به بیع تجارتی و انواع آن اختصاص یافته است که در آن ماهیـت حقـو 
جایگاه بیع در ملامالت تجارتی برجسته شده و هم نان انواع بیع تجارتی از طریـق  ،تجارتی

همـراه مقـررات حقـوقی بیـع  ،یـن عرصـها مقایسه و مقابله اح ام فقهی با قوانین تجارتی در
 ،مقـررات ملقـود علیـه از جملـه مملـوک بـودن ،بیـع تجـارتی گیر  شـ ل تجارتی که شـامل 

عهـده دار  مصـارف تسـلیم مبیلـه و مقـررات چگـونگی تلیـین  ،مقدورالتسلیم بودن مبیلـه
 همه جانبه قرار گرفته است. مورد بحث تفصیلی و ،باشد قیمت و غیره می

مقـررات قـرض تجـارتی و ن ـات اشـرتاک و افـرتاق  ،رشای  ،انواع ،قرض ،در فصل چهارم
قرض تجارتی مورد بحث قرار گرفتـه بـه تلقیـب آ ار و مؤیدات حقوقی  ،قرض مدنی و تجارتی

جواز و عدم جـواز آن  ۀمسأل موضوع ت تانه و ،مقررات حقوقی حواله ،طلبات ۀحوال ۀآن در بار 
از لحاظ اح ام قوانین تجارتی و اح ام رشیلت اسالم وضاحت یافته و چگـونگی تسـجیل آن 

 در قوانین تجارتی افغانستان بیان گردیده است.
ین ا ر به مزایا و ملضالت عقود تجارتی اختصاص داده شده و با یک تحلیـل فصل پنجم ا

ن ـات  ،گیر  از مجمـوع ا ـر با نتیجهلد پرداخته شده و در اخیر ب   هر دوحقوقی و منطقی بر 
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 ها  قـوانین و سـایت ،مجالت ،چند  به عنوان پیشنهادات ارایه شده و با درج عناوین کتب
 یابد. منابع و مآخذ ا ر پایان می به حیثانرتنتی 

ا   اینجانب ا ر ملاون محقق غالم نبی حنیفی را کـه بـر اسـاس روش تحلیلـی و مقایسـه
مثبـت  ،طبق ملیارها  اکادمی علوم با استفاده از منابع ملترب علمـی تـألیف گردیـده اسـت

بسنده دانسـته محقق کافی و  ۀا ر علمی برا  ترفیع موصوف به رتب به حیثارزیابی منوده و 
 منایم. مزید شان را در امر تحقیقات بلد  از خداوند عامل آرزو می ها  موفقیت

 ملاون رس محقق
 عبد الصمد عزیز 
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ی بررسـ»تحـت عنـوان: « حنیفـی»تحقیقی محـرتم ملـاون محقـق غـالم نبـی -ا ر علمی 
که بـرا   «( طلبات ۀقرض و حوال ،)بیع افغانستان ۀنافذ برخی عقود تجارتی در قوانین

 ،بود جهت تقریظ برایم محول گردیده ،اکتل رسانیده ۀآنرا به پای ،علمی محقق ۀترفیع به رتب
ا ـر علمـی موصـوف چـه از نظـر تلیـین عنـوان و چـه از نظـر ترتیـب  به دقت مطالله منـودم.

 باشد. کامل می موضوعات بس مفید و مثمر بوده و در نوع خود ا ر جدید و
 باشد.  و پیشنهادات می گیر  نتیجه ،پنج فصل ،تحقیقی موصوف حاو  یک مقدمه  -ا ر علمی 

فرضــیه و  ،مســألهدر مقدمـه اهمیــت و مربمیــت موضــوع را تــذکر داده و بـا طــرح علمــی  
 را نیز مطرح ساخته است.تحقیق، سواالت اساسی 

و  موضوع را به صورت مفصل و همه جانبه در ادوار گذشته بررسـی ۀگذشت ،در فصل اول 
را برجسته ساخته است. هم نین برخی منـابع مهـم  ها آنو عدم کفایت  انجام شده ها  کار

 رد ارزیابی مخترص قرار داده است.استفاده شده در این ا ر را ملرفی و مو 
بـه حقـوق تجـارت را  ها  ملامالت و سیستم ،مفاهیم کلی مربوط به عقود ،در فصل دوم

موضوعات قرار داده ی کامل در روشن مفصل و همه جانبه بررسی منوده که خواننده را صورت
 سازد.  درک عمیقی از عقود تجارتی را فراهم می ۀو زمین
با انواع و مقررات حاکم برآن با توجه به اح ـام قـوانین  ی راعقد بیع تجارت ،در فصل سوم 
یع تجارتی را بحث ب ،گرفته و تا حد الزم بررسی تحقیق وهمه جانبه به  به صورت کشور ۀنافذ

  است.  جامع و ت میل ساخته
 در روشـنی هـا آندر فصل چهارم موضوع عقد قرض و حوالـه را بـا انـواع و اح ـام مفصـل 

در قانون به تحلیل و تجزیه گرفته و تحقیـق مطلـوبی در زمینـه انجـام داده اسـت. هم نـان 
 ۀحوال م مزایا و ملضالت عقود تجارتی را به صورت عام و عقود تجارتی بیع و قرض وفصل پنج
حقوقی توانسته است تا در حـد الزم  ها  طور خاص با استفاده از منابع و تحلیل هطلبات را ب

 برجسته سازد. 
متون  ها  پی یدگی  ت وامانسته ابهاتو  ،موضوع ۀبا تحقیق همه جانب ،در مجموع محقق

 و نواق  آنرا برجسته سازد. ها خال قانونی را روشن و
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پیشنهادات مشخ  و عملی را ارایه  ،رسالهگیر  کلی از محتوا   نتیجهدر اخیر با 
حقوق تجـارت  ۀمندان رشت و سایر عالقهتجارت  ۀمنوده که برا  دست اندرکاران عرص

 باشد.  مفید می
را که با استفاده از « حنیفی»تحقیقی ملاون محقق غالم نبی  –اینجانب ا ر علمی

مصاحبه و اسناد تقنینی  ،منابع انرتنتی ،مجالت ،منابع و آ ار ملترب علمی اعم از کتب
تحریـر در  ۀبه رشـت به صورت تحلیلی و مقایسو  ،افغانستان و برخی کشورها  دیگر

 ۀبعلمی ملاون محقق به رت ۀو آنرا برا  ترفیع موصوف از رتب مثبت ارزیابی منوده ،آمده
بـرا  از بارگاه الله متلال  مزید را ها  دانسته و موفقیت کافی و بسنده علمی محقق

 شان خواهانم.
 

 السالم و
 ملاون رس محقق سیف الرحمن سایف ستان ز 

 اناکادمی علوم افغانستلوم اسالمی ملاون ع
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 ۀتوزیـع و عرضـ ،ند کـه بـرا  تبادلـها و تأسیسـات حقـوقی مناسـبی ها عقود تجارتی ابزار
رشد و ان شاف جوامع و رفـاه اجتتعـی  ،زندگیبهبود  ،هاکاالها و خدمات در جهت رفع نیاز 

 برشیت قرار دارند.  ۀمورد استفاد
خـاکی و آمـوخنت  ۀطـوالنی حیـات بـر رو  کـر  هـا  پس از سـپر  منـودن دوره ها انسان

مـورد  طبیلـیو منـابع  که نلتت مـاد  اند به چنین فرایند  رسیده نهایتاً  ،تجار  گوناگون
از جـایی تـا  هـا آناز  گیـر  بهرهو ام انات  اط دور و نزدیک دنیا پراکنده استدر نقها  آن نیاز

و خـدمات از  ها کاال ۀتبادل ،ها آنبرشیت از  ۀمند شدن هم ایی متفاوت بوده و تنها راه بهرهج
 . باشد مختلف جهان میکن اما راه برقرار  تجارت میان جوامع برش  و افراد انسانی در

و همـه بـه زبـان ملاملـه آشـنایی  و خدمات نظم و انتظام داشته کاالها ۀبرا  این ه تبادل
د نیاز ایـن حقوق تجارت ش ل گرفته و در آن عقود تجارتی به حیث وسایل مور  ،داشته باشند

 .اند عرصه تنظیم گردیده
هـدف اساسـی تحقیـق در ایـن  ،رسـد میچیـز تنظـیم شـده بـه نظـر حاال که ظاهرًا همه 

کاالهـا و  ۀن تبادلـرسیلـرت سـاخنت جریـا ،بیشـرت تسهیالتایجاد  ،ان شاف ملامالت ،عرصه
و   یت نولوژیبا ان شافات علمی و قوانین و مقررات تجارتی   همگام ساز از طریق  ،خدمات

دمات خـ ۀارایـمنظـور ه سو  تجارت حرفو  و مسل ی به عنلنو  تجارت ب ها  عبور از شیوه
 باشد. می ماد  در افغانستان بهرت و سودمند تر از منابع و ام انات ۀرفاهی بیشرت و استفاد

 هـا  حل راه آینـد و   مـی مسایلی جدید  بـه میـان ها و حتا روز ها ماه ،ها سالا گذشت ـب 
 تولیـد ام انـات  ،منایـد میان شـاف  ت نولـوژ هتنطـور  کـه علـم و  ،طلبند   می د جدی

ـ تولیـد کاالهـا   ،یابنـد بهبود می  ،شـوند د روز برابـر سـاخته مـیو خـدماتی تجدیـد و بـا م 
مـدرن و بـا ظرفیـت  ،پیشررتت  وسـایل حمـل و نقـل  ،شود هتنطور  که ارتباطات رسیع می

 ،سـانرتآ بسـیار کاالها و خدمات  ۀضمبادله و عر  ها  زمینه ،شود جهان کوچ رت می ،شوند می
 ،گـردد ه رشـد تجـارت تنـر تـر میرو بـ ۀقبا  دوخته شده برتن فربـ ،تر هقوانین نافذه فرسود

تقاضا  زمان بر این است که قوانین هم وقتاً فوقتاً مورد بررسی قرار گرفته با تجدید نظـر بـر 
جدیـد و متناسـب بـا  هـا  راه حل ،انـد قدیمی که کارآیی شـان را از دسـت داده ها  راه حل

 ام انات روز جستجو گردد.
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در  ۀندطلبـات کـه نقـش سـاز  ۀقـرض تجـارتی و حوالـ ،بیـع تجـارتی به ویژهد تجارتی عقو 
کـه هـر  اند باشند از یک طرف از چنان اهمیت برخوردار جارت داخلی و بین املللی دارا میت

اخـ  از  طور بـهاگر یک روز از عقـود تجـارتی در کـل و  داند میانسان عاقلی با اندک تأملی 
ه منفی مستقیم برهم تأ یرلزوماً تجارت متوقف و  ،بیع در سطح جهانی استفاده صورت نگیرد

ع اقتصاد  افغانسـتان و اوضا  ها بازار ۀاز طرف دیگر مشاهد .مناید میوارد  زندگی ها  بخش
 ،عقـود تجـارتی در تنظـیم ملـامالت در بـازار ۀوجود اهمیت فـوق اللـاد گر آن است که بابیان

نظمی در بـازار افغانسـتان بـه دلیـل عـدم آگـاهی و عـدم رعایـت  ناشی از بی ها  نیامانابس
 قانون هم نان ادامه دارد. 

تأمین و تح یم حاکمیت قانون به منظور  بات در بـازار و رشـد اقتصـاد رضورت  ،بنابراین
در بخـش  به ویـژهکه قوانین تجارتی  مناید میایجا   ،خصوصی و دولتی در جهت رفاه عامه

 برجسته گردیـده و ها آنو نواق   تاماابه ،همواره مورد بررسی قرار گرفته مش الت ملامالت
 گیرد. صورت الزم اقدامات ها آندر رفع 

شود که روند ملـامالت  دیده می ،ایجاد شدهدر افغانستان جدیداً که ها   عالوتاً با فرصت
 ،عصرری ها  جدیـد  ها  عنلنو  به طریقه شیوهذار از گ ها  رو به رشد بوده و زمینه تجارتی

جدیـد  ها  به دلیل عدم آشنایی کامل به فرایند مسألهاین  ، اماتا حد  فراهم گردیده است
از ایـن جهـت  ،را سـبب شـده اسـت  بیشـرت  ها  پی یـدگیمالت تجارتی در افغانستان ملا

تنظـیم و  ،هـا ترشیح و تبیـین اصـطالحات و مفـاهیم حقـوقی مربوطـه و بـه کـارگیر  راه کار
 عصرری و تسررع    ،از مسایل دیگـر  بـود کـه بایـد بـه منظـور تسـهیل ها آنمضبوط ساخنت 

 گرفت. در افغانستان صورت می ،ساخنت جریان ملامالت تجارتی
تحقیقـی حـارض در جهـت  -تـألیف ا ـر علمـی بـرد کـه پـی مسـألهتوان به این  در کل می 

  یـادآور هـا  تیـوری ی و الزمـه کـه در فـوق از آن رتی و انجـام کار تحلیل و بررسی عقود تجا
تـا  سـازد میمربمیت موضوع را به صورت خاص برجسته ساخته و این زمینه را فـراهم  ،گردید

الزم به اجرا در آیـد و از ایـن ا ـر بـه حیـث  اقدامات ،ملامالت تجارتی ۀرشد و توسل ۀدر عرص
 یک رهنمود علمی و عملی در زمینه استفاده صورت گیرد. 

قـرض و حوالـه طلبـات( در  ،مسایل یاد شده از تحقیق عقود تجـارتی)بیع ۀدر پهلو  هم
و تحلیـل و  مسـألهتحقیقی این هدف نیز منظـور اسـت کـه بـا بررسـی علمـی  -این ا ر علمی

بل ـه بـه  ،بایـد روشـن گـردد مسـألهعقود یاد شـده نـه تنهـا کـه عمـق  اکم برقواعد ح ۀتجزی
اوالً این ـه عقـود بـه صـورت یافت گـردد  ذیل نیز پاسخ علمی در ۀاساسی مطرح شد سواالت
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در حقوق تجارت از چـه جایگـاهی برخـوردار بـوده و در اصـل بـر  به ویژهدر علم حقوق و  عام
افغانستان چه مقرراتی  ۀتحقیقی در پرتو قوانین نافذ -عقود تجارتی مورد بحث این ا ر علمی

 حاکم است؟
دوم این ه مقررات حاکم بر عقود تجارتی یاد شده در افغانستان چـه قـدر واضـح و روشـن 

 باشد یا خیر؟  تجارت در افغانستان می ۀامروز عرص ها  مند جوابگو  نیاز بوده و 
 را دارا هــا  برخـوردار بـوده و چـه مزیت ها  و سـوم این ـه عقـود تجـارتی از چـه سـهولت

 را حل مناییم؟ ها آنتوانیم  باشند؟ مش الت در این عرصه چیست و چگونه می   می
قـوانین تجـارتی تـا گردد کـه  فرضیه تحقیق چنین مطرح می ،فوق ها  با توجه به پرسش

بـه سطح فهم تجار  ت و نواق  همراه بوده و باالتر ازاماپی یده و در برخی موارد با ابه ۀانداز 
و حتــا برخــی دســت  باشــد ســطح ســواد شــان پــا ین اســت، می کــه  آن عــده از تجــار  ویــژه

از ایـن جهـت اسـت کـه  ،باشـند   مـی اندرکاران عدلی و قضایی در زمینه بـا مشـ الت مواجـه
تجارتی به صورت درسـت و دقیـق و بـا در نظـر داشـت قـانون تنظـیم  ها   ملامالت و قرارداد

 .گردد مینظمی در بازار  بینگردیده باعث مش الت و 
یـی  تـود عـام کتابخانـهیدر این ا ر علمی از لحاظ منابع مورد استفاده بیشرت بـه هـتن م

 ،تود مصاحبه آنهم در حد نیاز استفاده به عمـل آمـده اسـتیات اء صورت گرفته و اندکی از م
 هـا  از روش ،یـات آنایجاد ارتبـاط منطقـی در بـین محتو در تحقیق و پژوهش مطالب و اما

  مقایسه و تنقید بهره برده شده است. ،توصیفی -تحلیلی ،ترشیحی -تبیینی
. در و پیشـنهادات اسـت نتیجه ،پنج فصل ،ا  یک مقدمهتحقیقی دار  -این ا ر علمی

 ۀ  از سـابقیادآور در ضمن  ،موضوع اختصاص داده شده ۀفصل اول این ا ر که به گذشت
در  هـا  توجه بیشرت صورت گرفته که تا حال چـه کار مسألهتاریخی عقود تجارتی به این 

آن  ۀنشـان دهنـد ها چنـد بررسـی عقود تجارتی در افغانستان انجام شده است. هر ۀزمین
در  ولی ،مورد بحث این ا ر کدام ا ر علمی خاصی دیده نشده ۀمسألاست که در رابطه به 

ضـمنی برخـی  به صورتحقوق تجارت در کل برخی تألیفات انجام شده که گاهی  ۀزمین
در زمینۀ حقوق تجارت  قبالًها  که داشته است. در این فصل تفاوت کار عقود را هم در بر 

در زمینه  ها آنانجام شده در این ا ر علمی به مقایسه گرفته شده و نواق  و عدم کفایت 
 برجسته گردیده است.
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نظـر علـم هم نین جایگاه عقود در کل و عقـود تجـارتی بـه صـورت خـاص بـه ترتیـب از  
 گردیده است.  حقوق و حقوق تجارت روشن

 بـه صـورتشده در این ا ر نیز ملرفی و با توجه به جایگـاه علمـی شـان  آ ار مهم استفاده
 است. اجتلی مورد ارزیابی قرار گرفته

حقوقی تجارتی اختصاص یافتـه اسـت.  ها  فصل دوم این ا ر به کلیات اعتل و سیستم
کمـک  ،در این فصل بیشرت به هتن مسایلی توجه صورت گرفته که در فهم مسـایل اساسـی

ی بوده است. برا  این ه تسلسل موضوعات رعایت گردیده و تدریجاً بـه مسـایل زمال کننده و 
مفاهیم اقتصـاد  و حقـوقی مـرتب  بـه  ،در ضمن این ه در این فصل ،اساسی پرداخته شود

حقوق تجـارت و تصـنیف موضـوعات  ها  اساسی بر سیستم ها  بحث ،مطرح شده ،موضوع
یــاد شــده نیــز متمرکــز بــوده اســت تــا در ضــمن روشــن شــدن  ها  بــا توجــه بــه سیســتم آن

ان تاز هتن ابتدا خواننده بـه خـوبی درک کنـد کـه حقـوق تجـارت افغانسـ ها آن ها  تفاوت
توانـد در جمـع  این سیسـتم میبه بیشرت به کدام سیستم استوار بوده و کدام اعتل با توجه 

را در  زندگیت تجارتی کدام ساحات ملامال  ۀمحدود ،اعتل یا ملامالت تجارتی تنظیم گردد
برگرفته و از ملامالت مدنی چه تفاوت دارند و از این رهگذر به این شناخت برسد که تلهدات 

قرار گرفتـه و  و ملامالت تجارتی در کجا  حقوق تجارت ها تجارتی و یا هم به عبارتی قرارداد
 است.چه مقررات در کل بر تلهدات تجارتی در افغانستان حاکم 

که هریک از عقـود  گردد میپس از بررسی مقررات تلهدات تجارتی زمینه برا  آن فراهم  
طلبات در فصول بلد  در پرتو مقررات عام و خاص عقود  ۀقرض و حوال ،بیع ،تی خاص تجار

 یاد شده به بررسی گرفته شوند.
قـوق به بیع تجارتی اختصاص داده شـده کـه از موضـوعات اساسـی ح این ا ر فصل سوم
اسـت. ایـن فصـل در حقیقـت  برخـوردار ۀاز اهمیت ویـژ  ن عقود تجارتیایو در متجارت بوده 
ایـن ا ـر علمـی را تشـ یل داده و بیـع تجـارتی بـا توجـه بـه جایگـاه آن در رونـد  ۀبخش عمد

 بررسی قرار گرفته است.ملامالت تجارتی به صورت مفصل در این فصل مورد 
مـورد  الزمآن به مفهـوم مـدنی و فقهـی بـا تفصـیل  ۀبا مقارن ،ماهیت حقوقی بیع تجارتی

 برجسته گردیده است.نیز بررسی و تحلیل قرار گرفته و نتایج حقوقی مرتب بر عقد بیع 
تجـارتی نیـز از مباحـث دل سـ  و  هـا  جایگاه بیع تجـارتی در بـین ملـامالت و فلالیت

در انـواع  نقـش بیـع تجـارتی ،ملـامالت تجـارتی ۀساح ،عمده در این فصل بوده و با جز یات
 گردش اموال تجارتی برجسته گردیده است. عملیات و
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نـواق  آن  ،توضـیح هـا آنت امـاابه ،ردیـدهمقررات حاکم بر بیع نیز به تفصیل بررسـی گ
فته اسـت. شده و در کل به صورت همه جانبه به مسا ل بیع تجارتی توجه صورت گر  برجسته

  فته است.صورت گر  الزمعنایت  ،بیشرت موضوعاتدر وضاحت  مثال ۀهم نین با ارای
به ابلاد  ولی ،هرچند بیشرت از لحاظ حقوقی و تجارتی مورد بحث قرار گرفته ،بیع تجارتی
تـر  بهـرت و دقیـق ،نیز به صورت مقایسو  در جهت روشن منودن بیشرت مسألهفقهی و مدنی 

 صورت گرفته است.  الزمآن توجه 
به ابلاد داخلی و خارجی این عقد و  ،در ضمن بیان ماهیت حقوقی ،در بحث بیع تجارتی

کـه در اصـل  روشن گردیـده مسألهن املللی توجه شده و این هم نین نقش آن در تجارت بی
ایـن  تجارت بین املللـی کـاربرد دارد و مقـررات حـاکم بـر ۀبیع تجارتی بیشرت در هتن ساح

 توجه منوده است. بیع تجارتی خارجی ۀعقد هم بیشرت به عرص
بر بیع بین املللـی بـه صـورت مفصـل  هم نین انواع بیع تجارتی از لحاظ مقررات حاکم

یده که در مقررات داخلی حقوق تجارت بـه کـدام بررسی گردیده و این مطلب هم روشن گرد
ی ی از انواع بیع بین املللی توجه شده و برا  آن اح ام و مقررات پیش بینی گردیده است. 

 ۀعالوه بر انواع یاد شده بیع بین املللی با توجه به رشای  و مقـررات حـاکم بـر بیـع در عرصـ
داخلی و هم نین از لحاظ کاربرد  به انواع بیع اشاره شده است که از بررسـی مـواد قـانون 

 دست یافت. ها آنتوان به  می
 طلبــات( ۀحوالــ)قــرض و  تجــارتی دو عقــد دیگــربــه تحقیــق و بررســی  ،در فصــل چهــارم

نارص ع ،و با توجه به آن ها آناست. در این فصل به عین ترتیب ماهیت حقوقی پرداخته شده 
هم نـین فـرق قـرض  ،هـا آنحقوقی مرتبـه بـر  نتایج ،هری ی از تلاریف عقود یاد شده ۀعمد

مـورد بررسـی و تحقیـق قـرار  طلبات بـه صـورت مفصـل ۀدنی با تجارتی و رشای  آن و حوالم
 است. گرفته

طلبـات بـه  ۀت تانه یا سود در قرض و حوالـ مسألهمؤیدات حاکم بر قرض تجارتی و هم نین 
توانـد در ایـن دو  صورت جداگانه مورد توجه قرار گرفتـه و روشـن گردیـده کـه در کـدام مـوارد می

انواع قرض با توجه به کمیت آن و رشای  حـاکم و مؤیـدات الزمـه  ت تانه مطرح گردد. ۀمسألعقد 
   است.   هافغانستان مورد بررسی قرار گرفتبا توجه به کمیت قرض نیز از نظر مقررات موجود در 

اسـت. در ایـن ختصاص داده شده اود تجارتی مزایا و ملضالت عقبه بررسی  ،فصل پنجم
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بـا تحلیـل  ،تجـارتیها  حقوق تجارت و عقـود  گی ویژهمزایا  عقود تجارتی با توجه به فصل 
 ه برجسته گردیده است.ه جانبهم

مسـایل بـه بـا توجـه  نیـز ملضـالت و مشـ الت عقـود تجـارتی ،ها در پهلو  همه سهولت
 تیوری ی و عملی مورد توجه قرار گرفته است. 

تایج بـه گیر  صورت گرفته و با توجه به ن از تحقیقات انجام شده نتیجه ،پایان مباحث در
 و مناسب ارایه گردیده است.  دست آمده پیشنهادات الزم

بتوانـد بـه منـابع دسرتسـی داشـته باشــد  الزمدر صـورت  ،در اخیـر بـرا  این ـه خواننـده
صـفحات پایـانی کتـا  رقـم  ده در این ا ر نیـز ارایـه شـده وفهرستی از کل منابع مورد استفا

 خورده است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


