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 قزاردادّب ياقتصبد اجتوبعي ٍ ليتحل حقَق داخلي بز اسبسدر شزٍط ًبعبدالًِ  يببيارس

 1هْشاة داساة پَس

 2بيصادُ وجش يلبػن ًج

 1334تببستبى  -درج شدُ در هجلِ کبًَى ٍکال

 دُ يچک

 يوذُ اتحَالت ٓ ،يكٌٔت پيـشفتِ ي يدس وـَسّب يض ثٔذ اص اًمالة كٌٔتيشاى ٍ ًيحبهش دس ا يل ػذُ ياٍا دس

 يذگيچيلشاسدادّب، پ تٌَّ ثِ ٍرَد آهذ.هلشف  يلشاسدادّبي يًشف يٍ لذست التلبد يت ارتوبٓيدس هَلٔ

اًالٓبت وبهل ٍ اًتخبة  ًجَددس ُبّش داللت ثش ذ، ٓشهِ ٍ اػتفبدُ اص وبالّب يؿذى داًؾ تَل يثبصاسّب، تخلل

ت تح هٔبهالت فيهٔ يّبًشف  ايي كَست،دس  )ٓوَهبً هلشف وٌٌذُ(، داسد.ف لشاسدادّبيهٔمَل اص ًشف هٔ

 ق وبسآهذ هٌبثْيلشاسداد ٍ تخلي هتٔبدل هٌبفْ ٍ تْٔذات خَد دس يلبدس ثِ تبهلشاسدادّب،  يت حمَق ػٌتيحبوو

ب يٍ  لشاسدادّب، غبلت هٔبهالت ياكل آصاد يٍ ثش هجٌب هٔبهالت يدس چبسچَة حمَق ػٌتدس ٍالْ  ًجَدُ اًذ.

 يق ًبوبسآهذ هٌبثْ هيتخلؿذُ ٍ ثِ ف يًشف هٔ ثبٓج ٍسٍد هشس ثِ يهٌذ مثِ ًَس ًِب يؿشٍى لشاسداد

 تب دس لبلت شاى، دٍلت ّب سا ثش آى داؿتيدس ا يّب دس ػٌح رْبى ٍ دس هَاسد هحذٍد يي وبػتيا. ذياًزبه

كذد سفْ آى  ي ساُ دسيهضثَس هذاخلِ ًوَدُ ٍ اص ا يدس لشاسدادّب ،ذيرذ ٍهْ همشسات ؿشٍى ًبٓبدالًِ ثب ييؿٌبػب

ل ثِ اّذاف ًِبم يحمَق لشاسدادّب دس ً يًِبم ػٌت يهضثَس، دس ٍالْ ّوبى ًبتَاً يّب يٌذ. وبػتيّب ثش آ يوبػت

ثب  حبون ثش رَاهْ هشثًَِ داسًذ. يفىش يي ٍ ػٌت ّبيبديثٌ يـِ دس اسصؽ ّبياػت وِ س يٍ حمَل يبػيػ يّب

وِ  اػت يهجتٌ يهتٔذد يؿشٍى ًبٓبدالًِ ثش هجبً يحبٍ يّب، دخبلت دٍلت دس لشاسدادّب يتَرِ ثِ تٔذد وبػت

ًَؿتبس ثب تَرِ ثِ ي يي سٍ دس اياص ا اؿبسُ داؿت. يالتلبد ييوبساًيبصّبي ارتوبٓي ٍ  تَاى ثِ  ياص آى رولِ ه

ؿشٍى »اص تْٔذات ثِ ٌَٓاى  يدػتِ ا ييؿٌبػبٓلل لشاسدادّب،  يالتلبد يوبسآهذ ٍ هشٍست ّبي ارتوبٓي

ّب دس ػبيش لشاسدادّب هَسد تزضيِ ٍ تحليل لشاس ٌبػبئي آى ؿدس لشاسدادّبي هلشف ٍ اًىبس ٍ ٓذم ، «ًبٓبدالًِ

 گيشد. 
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 هقدهِ

حتي دس ثبصاس سلبثتي  گبىثِ هلشف وٌٌذٍ رلَگيشي اص آػيت سػبًي  ثشاي آساهؾ دس ربهِٔ ٍ سفبُ ارتوبٓي

هوٌَٓيت ؿشٍى ًبٓبدالًِ  ،هشٍست داسد وِ دس لشاسدادّبي هلشف (97، ف 57ؿوبسُ ،1391)لبػوي حبهذ، 

هلحٍَ ًِش لشاس  هتٔبلذيي، ثب تَرِ ثِ لذست هٔبهالتي ،آوبل ؿَد ٍ ثشاي وبسآهذي التلبدي، آصادي لشاسدادي

 چٌذ هشٍسي اػت.گيشد. دس ايي ساثٌِ روش ًىبتي 

ش يخَد ًبگض يبصّبيه ربهِٔ، افشاد دس سفْ ًين وبس كَست گشفتِ دس يؿذى اهَس ٍ تمؼ يثب تَرِ ثِ تخلل -الف

 يش، اكل آصاديگؼتشدُ ٍ ارتٌبة ًبپز يشات ارتوبٓييي تغيت ثِ ايثبؿٌذ. ثب ٌٓب يگش هيىذياستجبى ثب  يثِ ثشلشاسا

دس  ـبى دس لشاسدادّب ثَدُ،يا يگش ٍ ثشاثشيىذيثب  يل افشاد دس ساثٌِچَى اػتمال يثش فشٍه يوِ هجتٌ يلشاسداد

اكل هضثَس آى ثَدُ وِ  يف دٍلت ّب دس ارشايهَارِ ؿذُ اػت. تىل يرذ يثب چبلؾ ّب لشاسدادّبي هلشف

اص ذ، تب ًت ٍ اػتٔذاد افشاد فشاّن ػبصيـتش خالليّشچِ ث ييؿىَفب يٌِ سا ثشاي، صهيحذالل يهوي آوبل هذاخلِ 

هـخق ؿذُ اػت وِ دس لشاسدادّبي هلشف ذ. اهشٍصُ يسفبُ اؿخبف ٍ ثِ تجْ آى ربهِٔ، حبكل آ ي ساُ استمبءيا

 تيه اػت تب ثِ ٍالٔيـتش ثِ تَّن ًضدي، ث ٍ أًمبد لشاسداد ثِ يىذيگش ٍ اػتمالل اؿخبف دس هشارِٔ يفشم ثشاثش

(Kauffman and Macdonald, 2004, P.4 & Aghion, 1990,PP.381-385) .شات هَرت ييي تغيا

آتجبس ٍ لذاػت ػبثك خَد سا اص دػت دادُ ٍ ثب  دس حمَق هلشف يلشاسداد يؿذُ تب دس حمَق اهشٍص، اكل آصاد

ض ثبصگشداًذى تٔبدل ثِ سٍاثي يّب ًتيي هحذٍدياص ٍهْ ا يهَارِ ؿَد. ّذف اكل يرذ يذّبيّب ٍ تحذقيتخل

 (.187، ف1388)لبػوي حبهذ،  اػت. يزبد ًِن ٓبدالًِ ارتوبٓيٍ ا يلشاسداد

هٌبثك  يغ، چٌبى چِ تْٔذيي تبػياػت. دس ا« ؿشٍى ًبٓبدالًِ»غيهضثَس، تبػ يّبتيك هحذٍدياص هلبد -ة

تش( لشاسداد هشتفْ فيآى ثش ًشف همبثل )ٓوَهبً هٔ يليآالم ؿذُ، ًبٓبدالًِ اًگبؿتِ ؿَد احش تحو يثب هَاثي لبًًَ

دس ارشا  ي، ٍلثبؿذ يهلتضم ثِ آى ه يي لشاسداديهتْٔذ چٌ يلشاسداد يثٌبثش اكل آصاد خَاّذ ؿذ. دس ٍالْ، گشچِ

 ِ آى ثشداؿتِ خَاّذ ؿذ. ياص هـشٍىٌ ٓل« ؿشٍى ًبٓبدالًِ»اص يالضام ًبؿگزاس لبًَىٍ ثٌب ثِ حىن 

 يثش هجبً يجتٌه دس لشاسدادّب، «ؿشٍى ًبٓبدالًِ»هوٌَٓيت دسددٍلت دس لبلت  ييب ٓذم هذاخلِ هذاخلِ-پ

ل لشاسداد ياؿبسُ داؿت. چٌبى چِ تحل« ّبلشاسداد يالتلبد يوبسآهذ»اى ثِتَ يى رولِ هاػت وِ اص آ يهتٔذد

ي آى ٍ پغ اص كشف حذالل هٌبثْ، ثِ يه اص ًشفيثبؿذ وِ ًؼجت ثِ ّش يثِ گًَِ ا ياص هٌِش التلبد سفتبس

 ًخَاّذ ثَد.لبًَى گزاس  يهَهَّ هذاخلِ يهذي تَافك وبسآيد، چٌب هٌبفْ هٌزش گشديهٌبثْ  يحذاوخشق يتخل

تزشثِ تلخ ػَػيبليؼن ٍ دخبلت دٍلت ٍ ّضيٌِ ّبي گضاف دخبلت دٍلت دس اهَس ؿخلي هشدم، ثبٓج ؿذُ اػت 
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سد حمَق هلشف وٌٌذگبى ّويـِ اص دخبلت دٍلت ًبساهي ٍ ًگشاى ثبؿٌذ. ايي ًگشاًي دس هَ هتٔبلذيي وِ

ئٌي هوىي اػت ٓذم دخبلت دٍلت هَرت هشس ثِ هشدم ٍ ثبٓج  (.239ف ،1377، طاى ولِ الَا)ثبلٔىغ اػت

ًيض ًيؼت، ثلىِ تأويذ ثش ايي  ي هلشفلشاسدادّب ٔذيلّذف اص ًگبسؽ ايي ًَؿتبس ت ٓذم آساهؾ دس ربهِٔ ؿَد.

 هشٍست داسد. گبىهلشف وٌٌذ توبهي ي تشي ثشاي حوبيت اصي وبسآهذ ٍ ولّهٌلت اػت وِ ٍهْ لَآذ آهشُ

دس حمَق هلشف وٌٌذگبى دس  بدؽيبس صيت ثؼيگبُ ٍ اّويسغن رب ي، ٓلآوبل آىٍ « ؿشٍى ًبٓبدالًِ»غيػأت

ؿذُ اػت  يي همبلِ ػٔيا دس اي لشاس ًگشفتِ اػت. لزيؼتِ اػت هَسد تَرِ ٍ تمٌيوٌَى آى ًَس وِ ؿب، تبايشاى

تَرِ ثِ  ثب يداخل ييدس لَاً ؿشٍى ًبٓبدالًِي ٍ ػپغ ييلشاسدادّب تج يالتلبد يي، لبٓذُ وبسآلؼوتدس دٍ 

 شد. يلشاس گ يبثيٍ اسص يهَسد ثشسػ ،ًيبصّبي ارتوبٓي

 ّب دقزاردا رفبُ اجتوبعي ٍ تحليل اقتصبدي يهداخلِ دٍلت بز هبٌب

شد، ًِبم يثش ثبصاس آصاد ؿىل ثگ يالتلبد هجتٌ ارتوبٓي ٍ  يذُ يخبف ثش اػبع ا يه ًِن التلبديوِ  يصهبً

ٌذ ؿىل يلشاسدادّب خَاّذ ثَد وِ تٌْب ًبُش ثش فشا يّوبى حمَق خلَك يًِن التلبدي يهتٌبػت ثب ا يحمَل

ك تَافك ّب ٍ يق وبسآهذ هٌبثْ ربهِٔ دس ثبصاس سا تٌْب اص ًشيوِ تخل يمت تفىشياػت. دس حم لشاسدادّب يشيگ

ػبختبس  .(Posner,1998, P.38) داًذ يه يخبسر يدادّب سا فبلذ ّذفداًؼتِ، حمَق لشاس يخلَك يلشاسدادّب

ي ًِبم يگش، ايؿَد ٍ ثِ ٓجبست د يي هيي، تَػي خَد آى ًِبم تٔيي ًِبم حمَليٍ لَآذ هَرَد دس چٌ يداخل

 ثشٍى گشا اػت. يه ًِبم حمَلي، يحمَل

ثِ  يالتلبد ييؿَد، وبسايبد هيي ّذف آى يتشبة ثِ ٌَٓاى هْنيهٌبثْ وو يٌِيق ثْيدس ٓلن التلبد وِ تخل

ش يٍ غ يالتلبد يي ٓلن اػت وِ اهشٍصُ دس خلَف توبم سفتبسّبيي هفَْم دس تحمك سػبلت ايتش يذيٌَٓاى ول

 (87ف، 1390، ي)اًلبسؿَد. يهشآبت ه يالتلبد

 يل حذاوخشيي هٌجْ، تحليؿَد وِ ثب كشف ووتش يش ٍ وبسآهذ هحؼَة هيِ پزيتَر يثِ لحبٍ التلبد يسفتبس 

 يلشاسداد يسفتبسّب يالتلبد ييوِ هشآبت آى دس تحمك وبسا يَاسدهٌبثْ ٓبهل آى سا ثِ ّوشاُ داؿتِ ثبؿذ. ه

آى  ييٓمال يي اص هَهَّ ٍ اًشاف لشاسداد؛ اًتخبة ّبيسػذ ؿبهل اًالٓبت وبهل ًشف يثِ ًِش ه يي هشٍسيًشف

ثِ ًَس ٓوَم دس  .(166-164كق ،1391، ي)لٌفي اػتييپب يهٔبهالت يٌِ ّبيض تحول تْٔذات ٍ ّضيّب ٍ ً

ثَدُ ٍ اص هٌِش  يي فبلذ اًالٓبت الصم ٍ وبفياص ًشف يىيحذالل  -هلشف يظُ دس لشاسدادّبيثِ ٍ –ب لشاسدادّ

ي يفمذاى ا (Beals & Crawell & Slope, 1981, 3/527)ؼت.يً ي، لبدس ثِ اًتخبة ٓمالًيالتلبد سفتبس

ق دادُ ٍ ثِ اهبفِ يسا تخل دس لشاسدادّب هٌبثْ خَد يي ًتَاًٌذ ثِ ًحَ وبسآهذيؿَد وِ ًشف يهفشٍهبت ثبٓج ه

وِ ثِ كَست لشاسدادّب داؿتِ ٍ ثِ رْت  يض ثِ لحبٍ ٓوذُ تَرْيلشاسدادّب ً يٌذ. حمَق ػٌتيسفبُ خَد ًبئل آ

ك حل هـىل اًالٓبت ٍ ووه ثِ اًتخبة ياص ًش يي وبػتيي، لبدس ثِ سفْ ايدس سٍاثي ًشف يويفمذاى ًمؾ تٌِ
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 يالتلبد ييل ثِ وبسآيلشاسداد دس ً يلشاسدادّب ثب ًمق حمَق ػٌت لِ ًمق ثبصاس ٍيي ٍػيؼت ٍ ثذيً يٓمالً

 گشدد. يل هيتىو

تَاى آى سا ثِ ٌَٓاى  يه ي، ٓلن التلبد اػت، ٍ حتيالتلبد ييي وِ خَاػتگبُ وبسايذ تَرِ داؿت ثب ٍرَد ايثب

داسد.  يشتشيفشاگ يدّبي هفَْم وبسثشيش ٓلَم للوذاد ًوَد، اهب ايالتلبد اص ػب يض وٌٌذُ ياص ٌٓبكش هتوب يىي

 ؿَد يآى ٓلَم اػتفبدُ ه يل التلبديثب ٌَٓاى تحل يالتلبد ييض اص وبسآيً يش ٓلَم ارتوبٓياهشٍصُ دس ػب

ب لوبٍت يف يتَك يًِ تٌْب دس للوشٍ التلبد خشد هجٌب يالتلبد ييي اػبع، وبسآيثش ا .(104ف ،1386)دادگش،

ذ وٌٌذگبى ٍ هلشف يچَى وبسگشاى، تَل يدّب ٍ سفتبس افشادثبصاس اص رولِ لشاسدا يدس خلَف ًْبدّب ياسصؿ

ش يـوٌذاى ػبيالتلبدداًبى ٍ اًذ يحت. فلل اٍل(، 1386، ي)دادگش ٍ سحوبًشديگ يوٌٌذگبى دس لشاسدادّب لشاس ه

 يب ٌّزبسيق هٌبثْ( ٍ يتخل يٌگيؼت ثْي)ّؼت ٍ ًياحجبت يل التلبديذُ سا دس لبلت تحليي پذيٓلَم، وبسثشد ا

التلبد ثشدُ اًذ.  يالتلبد خشد( اكَل ٍ لَآذ آى ٓلَم فشاتش اص حَصُ يگشاى حَصُ يذّب دس سفتبس ثبصيّب ٍ ًجبذي)ثب

هفَْم  يض ثش هجٌبيً يشثبصاسيغ يسفتبسّب ي، ثلىِ حتيٍ ثبصاس يالتلبد يت، اهشٍصُ ًِ تٌْب سفتبسّبيي تشتيثِ ا

 1.پشداصد يحمَق ٍ لشاسدادّب ه يل التلبديثِ تحل يٍ ٌّزبس ياحجبت يىشديثب سٍ يالتلبد ييوبسآ

ؿَد،  يي هٌٔمذ هيػبلن ًشف يثِ هبًٌذ لشاسداد هلشف ثب اسادُ  يشد ٍ لشاسداديگ يؿىل ه يوِ هٔبهلِ ا يصهبً

ـتش اص ًشف يخَد سا ث يبفتيهٔبهلِ آٍسدُ اًذ ووتش ٍ َٓم دس يب خذهبت خَد سا وِ ثشايي، وبال يّشوذام اص ًشف

 يب ّش هٌلَثيي، ثِ دػت آٍسدى وبال، خذهبت يًشف يثشا يي لشاسداديچٌ يزِ يوٌٌذ. ًت يه يثبيهمبثل خَد اسص

اص  يب هفيذتش ـتشيث يي هبليًشفهٔوَالً گش، يـتش اص ًشف همبثل اػت. ثِ ٓجبست دياٍ ث ياػت وِ اسصؽ آى ّب ثشا

ك هٌبثْ هضثَس، حشٍت خَد سا ثِ يق هٌبثْ خَد اص ًشيآى چِ وِ لجالً داؿتِ اًذ، ثِ دػت آٍسدُ اًذ ٍ ثب تخل

-posner, 1998, pp33)ّب اػتلشاسداد يالتلبد ييي اهش ّوبى تشروبى هفَْم وبسآيحذاوخش سػبًذُ اًذ. ا

38). 

سؿذ ٍ »چَى يي هفَْم ثب ٓجبساتيا يبت اػالهيهَسد تَرِ ٍالْ ؿذُ اػت. دس ادث يالتلبد ييض وبسآيدس اػالم ً

ذ ؿذُ اػت يچَى ٓذالت تبو يگشيد يثب حفَ اكَل اسصؿ يٍسلِ ثش سؿذ ٍ ثْشُيػي ٍيذُ ٍ ثِ ايبى گشديث« ًوَ

 يه يض تلميً يهٌَٔ يحلَل ثِ تٔبل يثشا يلِ اي، ٍػيػبلن هبد يصًذگ يٌِ يوِ الجتِ ثِ ٌَٓاى اثضاس تحمك صه

ي يتبه ياثش يلِ ايض، التلبد ٍػيشاى ًيا ياػاله يروَْس يدس لبًَى اػبػ (51-53كق  ،1378.)دادگش،ؿَد

                                                           

ثش حمَق ٍ  ي، هحوَد، همذهِ ايت حمَق ٍ التلبد س.ن: هتَػلحمَق ٍ هىبت يل التلبديتحل يٌِ يـيـتش اص پياًالّ ث ي. ثشا1

حمَق  ياثٔبد اػبػذاهلل، هَلفِ ّب، يي س.ن: دادگش، ي، فلَل ػَم ٍ پٌزن ّوچ1389ٌتْشاى،  ،التلبد، اًتـبسات داًـىذُ اهبم كبدق
 ، فلَل دٍم، ػَم ٍ ؿـن.1389، اًتـبسات ًَس ٓلن، تْشاى، ٍ التلبد
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 ييوِ ثب ٍرَد وبسآ 1ؿذُ اػت ياًؼبى تلم يافشاد رْت اػتوشاس حشوت تىبهل يهشٍس يبصّبيچَى ً ياّذاف

، يخلَك يت دس ثخؾ ّبيت اص ًْبد هبلىيؿشى حوب ياػبػلبًَى گزاس ي يثْتش هوىي خَاّذ ثَد. ّوچٌ

لبثل  يالتلبد ييوبسآ يِ يِ دس ػبو 2وـَس لشاس دادُ اػت يالتلبد يسا حلَل سؿذ ٍ تَػِٔ  يٍ تٔبًٍ يدٍلت

دس  ييض ثِ ٌَٓاى هجٌبيشاى ًيا ياػاله يروَْس يدس اػالم ٍ لبًَى اػبػ يالتلبد ييي وبسآيتحمك اػت. ثٌبثشا

 گش هَسد تَرِ لشاس گشفتِ اػت.يد يهْن تش ٍ هتٔبل يخذهت اسصؽ ّب

ِ يٍ وبس خَدوبس ٍ خَد اًتِبم ثبصاس )دس ػبك ػبص ياص ًش يتٔبدل التلبد ي، اهىبى ثشلشاسيدس ًِبم التلبد اػاله

ثِ دٍلت   يبسات گؼتشدُ ايي تٔبدل اختيزبد ايا يشفتِ ًـذُ ٍ ثشايه(، پزيالتلبد والػ يؾ فشم ّبيپ ي

 ثبصاس ثِ ٍهْ همشسات ثپشداصد يوبسآهذػبص يل ثِ آى ٍ دس ساػتبيً يتَاًذ ثشا يآٌبء ؿذُ اػت وِ ه ياػاله

فشاّن ػبختي هَرجبت سؿذ،  يي رْت اػت وِ دٍلت هَُف اػت ثشايثِ ّو .(333-330كق ،1386، ي)ًوبص

 .(62ف ،1389)كذس،  ذين ًوبيهتٌبػت ثب سؿذ سا تٌِ يالتلبد يبػت ّبيػ

ه ٍرَد آى ّب دس ثبصاس يچَى التلبد والػ يوِ دس هىبتج ييؾ ؿشى ّبيذ، پيثب گزؿت صهبى هـخق گشد

ت يك لشاسدادّب سا تحت حبوويق هٌبثْ اص ًشيتخل يت، وبسآهذآى هفشٍهب يهفشٍم گشفتِ ؿذُ ٍ ثش هجٌب

 يالتلبد ييل ثِ وبسآيزِ، ثبصاس دس ًيًذاؿتِ ٍ دس ًت يًوَد، دس ٓول ٍرَد خبسر يه يٌيؾ ثيپ يحمَق خلَك

 ،1385، ي)ثبلش ؼتٌذيض لبثل سفْ ًيً يحمَق خلَك يك اثضاسّبيسٍثشٍ اػت وِ اص ًش ييّب يخَدوبس ثب وبػت

 .(51ف

ّب الذام  يي دػتِ اص لشاسدادّب دس رْت سفْ وبػتيتَاًذ ثب هذاخلِ دس ا يهىول ثبصاس ه يٍلت ثِ ٌَٓاى ًْبدد 

سٓبيت اكَل ثب  يالتلبد ييوبسآ سفبُ ارتوبٓي ٍ يدٍلت ثش هجٌب يهذاخلِ دس لشاسدادّبي هلشف وٌذ. ٓوَهبً 

ي دس لشاسداد، يق هٌبثْ تَػي ًشفيتخل يبثياسص ثب تَرِ ثِهذاخالت دٍلت، شد. يپز يحبون ثش لشاسدادّب اًزبم ه

شد. دس ٍالْ يپز يِ هيي هٔبهلِ ٍ هٔف ٍ لذست آى ّب، تَريًشف يٍ ارتوبٓ يت التلبديثذٍى تَرِ ثِ ٍهٔ

سفبُ وِ ّوبى  يخبسر يل ثِ ّذفيثَدُ دس رْت ً يي دػت اص لشاسدادّب ثِ ٌَٓاى اثضاسيحمَق حبون ثش ا

ارتوبٓي ٍ ، ثلىِ هحن ياخالل ييًِ اص ًَّ اثضاسگشا ييي اثضاسگشاياػت. ا يتلبدال ييوبسآارتوبٓي ثيـتش ٍ 

 اػت.  يالتلبد

 ين ٓمالًيًبٓبدالًِ هٌزش ثِ تلو يلشاسدادّب يهحَس دٍلت دس ؿىل ٍ هحتَا ييوبسآ يالجتِ ّوَاسُ هذاخلِ ّب

دٍلت دس  يثش ون اؿتجبّ يل لبًٔيچ دليشا ّيؿَد ص يتَػي دٍلت ًو ييب اًتخبة ؿشٍى ٓماليي يتَػي ًشف

 يزِ يتَاًذ ًت يتَاى اػتذالل ًوَد وِ چَى دٍلت ه يي لشاسداد ٍرَد ًذاسد، ٍ ثش ٓىغ هيًشف ياًتخبة ثِ رب

                                                           

 .شاىيا ياػاله يروَْس يجبچِ لبًَى اػبػي. د1

 شاى.يا ياػاله يروَْس ي. اكل چْل ٍ چْبسم لبًَى اػبػ2



6 
 

 ي لشاسداد اػتيـتش اص اؿتجبّبت خَد ًشفيث يض حتيذ، احتوبل اؿتجبُ اٍ ًيل ًوبيشٍى تحويي اؿتجبّبت سا ثِ ثيا

دخبلت دٍلت دس لشاسدادّب، ؿشى ثْتش ٓول  يٌِ يضاى ثْيي هييذ دس تٔيثبزِ يدس ًت .(119ف،1379ه، ي)وبسً

 يػبص يآى ّب سا ثش ٓمالً يي ٍاحذ ٍ خبف، حذٍد احشثخـيي لشاسداد دس ؿشايًوَدى دٍلت ًؼجت ثِ ثبصاس ٍ ًشف

ارتٌبة ي خلَف ياحش دس ا يث ياهبف يي ٍ ؿشٍى لشاسداد سا هَسد تَرِ لشاس دادُ ٍ اص دخبلت ّبياًتخبة ًشف

 ييوبسآ يدٍلت ثش هجٌب يهذاخلِ  يشادات احتوبليهوي اؿبسُ ثِ ا ايٌزبلزا دس  .(194ف 1391 ، ي)لٌف ًوَد

ثشاي سفْ تٌؾ ّبي دٍلت  يهٌبػت اص هذاخلِ  يظُ ؿشٍى ًبٓبدالًِ(، سٍؿيثِ ٍ)دس لشاسدادّب  يالتلبد

 .ؿَد هي ٌِ ّب اسائِيهٌبثْ ٍ وبّؾ ّض يٌِ يق ثْيدس تخلارتوبٓي، 

 اطالعبت در قزارداد  ياجببر يز ًبقص افشبي: تبثيکن

اًالٓبت وبهل  ،اػت يهشٍس ّبلشاسداد يالتلبد ييوِ دس تحمك وبسآ يدـتش اؿبسُ ؿذ اص هَاسيّوبى گًَِ وِ پ

ًمق هَرَد دس ثبصاس ٍ  اػت. يهبت ٍ ؿشٍى لشاسدادت وبالّب ٍ خذيت، هبّيفيوت، ويي دس خلَف ليًشف

دس سٍاثي  دٍلت ي، هشٍست هذاخلِيي اًالٓبت ثِ هَرت حمَق خلَكياي يي ٓذم تبهيلشاسدادّب ٍ ّوچٌ

 يي اػت وِ حتيا يىشد هخجتيي سٍيت چٌي. ٍالٔػبصد يآؿىبستش هسا  ياًالٓبت هشٍس ًتمبلاٍ الضام ثِ  يلشاسداد

اص هلشف  يثشخ ؿَد. ثِ ٌَٓاى ًوًَِ يض دس ٓول هٌزش ثِ اًتمبل اًالٓبت وبهل ٍ هتٔبدل ًويي ارجبس ًيا

ت ٓول ثش يافـب ؿذُ، پشداصؽ ٍ دس ًْب يذُ يچيت اًالٓبت پيهلشف، لبدس ثِ فْن هبّ يوٌٌذگبى دس لشاسدادّب

ٓوش  يوِ يوبالّب هخل ث يثٔو يّب يظگيٍ يي ثشخييت تٔيي وِ ثب تَرِ ثِ ٓذم لبثليب ايؼتٌذ ٍ ياػبع آى ّب ً

، (507ف ،1389)ػبلَاتَسُ، ؿَد يّب هـخق هآى يظگيٍ وِ تٌْب ثٔذ اص هلشف يتزشث يب دس خلَف وبالّبي

 ؼت.  يِ ٍ اسائِ ًيض لبثل تْيً يك همشسات گزاسياًالٓبت ٓوالً اص ًش

خبف ٍ هٌحلش ثِ فشد ثبصاس  يّب يظگيٍ يل ثشخيض ثِ دليبى ًيوبسگشاى ٍ وبسفشهب يي دس سٍاثي لشاسداديّوچٌ

اًالٓبت  ي، اسائِيوبسگشاى دس لذست چبًِ صً يي ستجگييسد ًـذُ، پبوبس، وبسگشاى اػتبًذا يوبس هبًٌذ تٔذد ثبصاسّب

ب وبسگش ثب فشم اًالّ، يب هوىي ًجَدُ ٍ يوبسگشاى  يّب ييي وبس ٍ تَاًبيهَرَد ثبصاس، ؿشا يوبهل اص دػتوضدّب

لَف خ يتَافك ّب يّب يياص ًبسػب يدٍلت تٌْب سافْ ثخـ يي دخبلت ّبيزِ ايؼت. دس ًتيلبدس ثِ اػتفبدُ ً

ي هذاخلِ ّب اص يّشچِ احشثخؾ تش وشدى ا يي تالؽ ثشايسػذ وِ دس ٓ يثِ ًِش ه يي اػت لزا هشٍسيًشف

 ذ.يض ثِ حذالل گشايآى ً يش هٌفيي ساُ تبحيض ؿَد تب اص ايحوش پشّ يٍ ث يّشگًَِ  دخبلت اهبف

 دٍلت  يٌِ بز بَدى هداخلِ يدٍم: ّش

هٔبهالت ٍ لشاسدادّب كَست  يٌِ ّبيدٍلت ثب ّذف وبّؾ ّض يبدالتل ييثش وبسآ يهجتٌ يه ػَ هذاخلِ ّبياص 

ك يآى ّب اص ًش يبص ثِ تذاسن همشسات، ًِبست ثش ارشايي هذاخلِ ّب ًيوِ ا ييگش اص آى ربيشد. اص ًشف ديپز يه

ٌِ يبس ّضيشُ داؿتِ، ثؼيخبف ٍ غ يك ًْبدّبياص آى ّب اص ًش يًبُش، حل ٍ فلل اختالفبت ًبؿ يغ ًْبدّبيتبػ



7 
 

بت اص يهي رولِ اخز هبل يت اص ًشليدٍلت دس ًْب يٓوَه يٌِ ّبيٌِ ّب دس لبلت ّضيي ّضيبص اػت. ٓوَهبً اػ

 ين ًَٓيشهؼتميٌِ ّب سا ثِ ًَس غيي ّضيتَاى ا يه يحت .(196ف ،ييـيپ، ي)لٌفؿَد يي هيؿْشًٍذاى تبه

هٔبهلِ  ياحش خبسر يي كَست ًَٓيش ايپشداصًذ، ٍ دس غ يبت هيي هبليوِ ًشف يهٔبهلِ دس فشه يداخل يٌِ يّض

 ييوبسآ يؼت دس هوي هذاخلِ يثب ي، هيي ًمن غشم احتوبلياص ا يزِ دٍلت ّب ثِ رْت دٍسيداًؼت دس ًت

 1ٌذ.يي هذاخلِ ّب هشالجت ًوبيا يثبال يٌِ ّبيهحَس، دس وبّؾ ّض

 ٍ کبرآهدي اقتصبدي يقزارداد يبب اصل آساد رفبُ اجتوبعي سَم: تشاحن

، يآى ٍ ؿشٍى لشاسداد يي دس اًتخبة ًشف هٔبهلِ، هَهَّ لشاسداد، هحتَايلشاسدادّب، ًشف يآصادثِ هَرت اكل 

حمَق لشاسدادّب ثِ لحبٍ  يي اكل ػٌتيثش ا يه، لشاسداد هٌٔمذُ هجتٌيآصاد ّؼتٌذ. اص ًگبُ التلبد ًئَوالػ

ل ثِ يدس ً يٍ حمَق خلَك ؾ گفتِ دس لشاسدادّبيپ يّب يؿَد. ثب تَرِ ثِ وبػت يوبسآهذ هحؼَة ه يالتلبد

 ييثش وبسا يهجتٌ يزِ هذاخلِ ّبيذاس ؿذُ اػت. دس ًتيپذ يالتلبد ييثِ ًبم وبسآ يگشيد ي، اكل ساّجشدييوبسآ

ن همشسات حبون، ًِ ياكل هضثَس خَاّذ ثَد. دس ٍالْ دٍلت ّب ثب تٌِ يدس للوشٍ ارشا يتيدٍلت، هحذٍد يالتلبد

ي يؿشٍى ًشف يٍ هٌْ ثشخ يارجبس يؿشٍى لبًًَ يٌيؾ ثيآى ّب ثب پ يحتَاتٌْب دس ؿىل لشاسدادّب، ثلىِ دس ه

 ٌذ. يًوب يك، دخبلت هيي ًشيي اص ايي حمَق ٍ تْٔذات هتٔبهلييلشاسداد ٍ تٔ

ي دس يًشف ياكل آصاد يتَاى ًبف يهحَس سا ًو ييوبسا يسػذ، هذاخلِ ّب يثِ خالف آى چِ وِ دس ُبّش ثِ ًِش ه

ذ ارشا يثبؿٌذ وِ دس وٌبس ّن ثب يه يسػذ اهشٍصُ ّش دٍ اكل فَق الزوش اص اكَل يش هلشاسدادّب داًؼت. ثِ ًِ

ذ يشًذ، ثبيپز يّب كَست ه ييوِ دس همبم سفْ ًبسػب ييهحَس اص آى رب ييوبسا يي تزوش وِ هذاخلِ ّبيؿًَذ. ثب ا

وِ ثب وٌتشل  يبداهآى ّب، ثِ حذالل هوىي هحذٍد ؿًَذ. ثِ ٌَٓاى هخبل ه يشگزاسيضاى تبحيهوي هشآبت ه

 يالتلبد ييوبسا يدس هحتَا ثش هجٌب يگش اص هذاخلِيذ، ديآ يحبكل ه ييدٍلت دس لشاسدادّب ّذف وبسا يؿىل

 ي، حذاوخش للوشٍ هوىي اص اكل آصادياحشثخـ يٍ حذ ثبال ييي ساُ هوي حلَل ثِ وبسايارتٌبة ؿَد تب اص ا

 ذ.يض فشاّن آيً يلشاسداد

ظُ دس ثحج ؿشٍى ًبٓبدالًِ، ثب يدٍلت دس لشاسدادّب ثِ ٍ يثِ همٌي دس خلَف هذاخلِ  يثِ ٌَٓاى اسائِ ساّىبس

دس ٍهْ لَآذ حبون  يٌِ ايتَاى گفت وِ، اًتخبة صه يه« يالتلبد ييوبسا» ٍ« سفبُ ارتوبٓي»  هجٌبي ِ ثشيتى

ض يًلشاسدادّب ًوَدُ اػت، ش ثِ ٍسٍد دسيوِ دٍلت سا ًبگض يگشيد يوِ دس هوي آوبل آى لبٓذُ، هجبً ثش لشاسدادّب

                                                           
  د.ؽ:ـتش يهٌبلِٔ ث يثشا -1

Chang, H.R, “A Liberal Theory of social Welfare: Fairness, Utility and the Pareto Principles”, 

The Yale Law Journal, vol.110, 2000, pp. 173-235, and Kapolo, Louis & Shavell, Steven, 

“Fairness versus Welfare: Notes on the Pareto Principle, Preference, and Distributive Justice”, 

The Journal of Legal Studies, Vol.32, No.102003, pp. 331-362. 
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ه يوِ هوي اًتمبل اًالٓبت اص  يػبصد. هبًٌذ حبلت يسا ثِ ّش دٍ هملَد ًبئل هگزاس لبًَىت يًمن ًگشدد، دس ًْب

ْ اًالٓبت ثِ كَست ٓبدالًِ، يي تَصيوٌذ ثلىِ، دس ٓ يًو يشييت ًشف اٍل تغيگش، ٍهٔيًشف لشاسداد ثِ ًشف د

 ؿَد. يي هيبهض تيلشاسدادّب ً يالتلبد ييوبسا

 يالتلبد ييوبسا يسد ٍ ًف يشادات فَق ّشگض ثِ هٌٔبيذ اؿبسُ داؿت وِ ثش ؿوشدى ايزِ ثحج ثبيثِ ٌَٓاى ًت

هذاخلِ  يؾ احشثخـيدٍلت دس لشاسدادّب، افضا يهذاخلِ ّب يي هشٍست ػبهبًذّييًجَدُ اػت. ثلىِ ثِ  رْت تج

 يوِ دس فشم چـوپَؿ يّب اؿبسُ ؿذُ اػت. ًىبت يوبػت شادّب؛ ثِ آىيذى ايهحَس ٍ ثِ حذالل سػبً ييوبسا يّب

 يالتلبد ييثِ وبسا يبثيهَحش دٍلت ٍ ٓذم دػت يهذاخلِ ّب يّب، ًِ تٌْب ػجت وبّؾ احش ثخـاص آىلبًَى گزاس 

ض خَاّذ يً يش اّذاف همٌي ٍ ًِبم حمَلي، ثلىِ هبًْ حلَل ػبگشدديثبصاس ٍ لشاسدادّب ه يّب ييٍ سفْ ًبسػب

 1.ؿذ

 ياقتصبد يکبرآهدرفبُ اجتوبعي ٍ ي ِ بز  تئَري ّبيبب تک ييقَاً شزٍط ًبعبدالًِ در يببيارس

 ّبقزارداد

دس حمَق ايشاى، لبًَى خبكي دس هَسد ؿشٍى ًبٓبدالًِ ٍرَد ًذاسد. ؿشٍى هشتجي ثب خيبس غجي دس ثيْ ّن وِ دس 

ثِ ٌَٓاى اكالحبت كَست گشفت ثي هٔيبس ٍ گزاس وِ گزؿتِ ثب هٔيبسّبي هفيذ ّوشاُ ثَد ثب تغييشات ثٔذي لبًَى

ثي ػش ٍ ػبهبى گشديذ. ثِ ّش حبل همبثلِ ثب ؿشٍى ًبٓبدالًِ لشاسدادي دس ثشخي لَاًيي هشتجي ثب ًشف هٔيف ثِ 

 سٍؿي هي وٌذ. گزاس سا رْت گيشي لبًَى ،تشيي آى ّبكَست پشاوٌذُ َُْس پيذا وشدُ اػت وِ اؿبسُ ثِ هْن

 16/8/1331آى هصَة  يٍ اصالحبت بعد 23/6/1343زاى هصَة يا ييبيدر قبًَى در :يکن

ح ٍ يثِ ًَس كشدس آى  لبًَى گزاس وِ  داًؼت شاىيي هَسد دس حمَق ايؿبخق تش لبًَى دسيبيي سا ذ ثتَاىيؿب

ػت. دس ايي لبًَى ًحَُ ثشخَسد ثب ؿشٍى ًبٓبدالًِ ًيض روش ؿذُ اف ًوَدُ يسا ًبٓبدالًِ تٔش يهـخق ؿشً

ثِ  ييض ٍاحذ ًجَدُ ٍ دس ربيي لبًَى ًيدس البًَى گزاس ثِ وبس گشفتِ ؿذُ تَػي  يِ هوبًت ارشاالجتاػت. 

آى سا دس وٌبس هوبًت  ييل لوبيگش اهىبى تٔذيد يحىن ًوَدُ ٍ دس هَسد يي ؿشًٍيثٌالى ٍ ثال احش ثَدى چٌ

  شؽ لشاس دادُ اػت.يثٌالى هَسد پز يارشا

ّشگًَِ ؿشى »آهذُ اػت: اػت،  يثبسثش يف هتلذيسارْ ثِ ٍُب لبًَى وِي يا 54هبدُ  دس ثٌذ ّـتن اص اثتذا

ت يب هحذٍد وشدى هؼئَلي يب وـتي يثبسثش يت هتلذيثِ هٌَِس ػلت هؼئَل يب تَافك دس لشاسداد ثبسثشي

                                                           

 ئيٓذالت تَص يًِ دس لشاسدادّب، ٓوذتبً ثش هجبًدٍلت ثِ ًَس ٓبهذا يض هذاخلِ يذ تَرِ داؿت وِ دس وـَس هب تزَيالجتِ ثب -1

ض ٍرَد داسد وِ ّش يي تفىش ًيي سٍ ايثبؿذ. اص ا يالتلبد ييش ثب وبسايتَاًذ دس تغب يش تفىشات كَست گشفتِ اػت وِ هيب ػبي يپذسهأث

گشدد.  يوبسآهذ ٍ ثْشُ ٍس تش ه يؿَد ثبصاس وبس ثِ لحبٍ التلبد يـتش حبكل هيث ييچِ هذاخلِ دٍلت ووتش ؿَد ثِ ّوبى اًذاصُ وبسا

 .202-200، ّوبى، كق حؼي ،ي: لٌفـتش د.ؽيث يهٌبلِٔ  يثشا
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ف ٍ يب تؼبهح دس اًزبم ٍُبيش ٍ يب تملياص غفلت  يب خؼبست ٍاسدُ ثِ آى ًبؿيهضثَس دس هَسد فمذاى ثبس 

 يوِ ثب ؿشٍى هـبثِ آى وِ ثِ ًفْ هتلذيث يبيي فلل ثبًل ٍ ثال احش خَاّذ ثَد. هضايهلشحِ دس اتْٔذات 

 UCTA) ؿَد ثِ هخبثِ لبًَى ؿشٍى ًبٓبدالًِ يهالحِِ ه«. ض تبثْ حىن فَق خَاّذ ثَديهٌَِس گشدد ً يثبسثش

ذ يب تحذيهٔبف وٌٌذُ  ثِ ؿشٍىلبًَى گزاس ض اؿبسُ يي رب ًي، دس ا(Suff, 2000, p49)اًگلؼتبى1977( 

دس لشاسداد  يوِ اگش ؿشًٍ يثبؿذ ثِ ًحَ يه يوِ ٍيدس لشاسداد ث يحت يثبسثش يت هتلذيهؼئَل يوٌٌذُ 

ثش آى  يچ گًَِ احش لبًًَيّاص خؼبست ثِ اهَال ثبؿذ،  يت ًبؿيب هٔبف ًوَدى هؼئَليدس خلَف وؼش  ييبيدس

 هتشتت ًخَاّذ ثَد.

حذٍد  ثحجدس همٌي ثبة حول هؼبفش)فلل ّـتن( آٍسدُ ؿذُ اػت. ٍ دس  118 يهَسد دٍم، دس هبدُ 

وِ لجل اص ٍلَّ حبدحِ  يدس كَست»داسد:  يه همشسي خبف ياص ؿشا يحول ٍ آحبس ًبؿ يت هتلذيهؼئَل

ٌذُ اٍ ٍ ٍاسث يحول دس همبثل هؼبفش ) ًوب يػبختي هتلذ يثِ هٌَِس ثش يخؼبست دس لشاسداد، ؿشًٍ يهٌتْ

ووتش اص آى چِ دس  يت هجلغيذ هؼئَليب دس هَسد تحذيتىفل اٍ ّؼتٌذ( ؿذُ ثبؿذ ٍ  وِ تحت يب اؿخبكيٍ 

دادُ  يشييحول ثبؿذ تغ يهتلذ يوِ احجبت اهش ثِ ْٓذُ  يب دس هَسديي ؿَد ييذ تٔيي فلل روش گشديا

.«. ي هزوَس ثبًل اػت ..يب دادگبُ هخلَف اسربّ گشدد ؿشاي يب آى وِ ؿشى ؿَد اختالفبت ثِ داٍسيؿَد ٍ 

 يت هتلذيب هحذٍد وٌٌذُ هؼئَليذ يهَهْ هـبثِ همٌي دس خلَف ؿشٍى تحذذ يي دٍهبدُ هَيا دس ٍالْ

ه ػَ ثِ ياػت وِ اص  ييب هبله وباليت اص هؼبفش يدسكذد حوب يشاًياگزاس لبًَى 1ب هؼبفش( اػت.يحول)ثبس 

گش يد ييثبؿذ ٍ اص ػَ يه يثب ٍش ثِ تَافك يًبگض ،يت آى اص ربًت هتلذيرْت ًَّ خذهبت اسائِ ؿذُ ٍ ٓوَه

ي يچٌ ائِاسدس  -يب حمَلي يميحم –ي لشاسداد ٍ هحذٍد ثَدى اؿخبف يثب تَرِ ثِ ٓذم ٍرَد هَهْ ثشاثش ًشف

 ( ٍرَد ًذاسد.يب هبله )هـتشيل هفبد آى اص ربًت هؼبفش يب تٔذيش ييدس لشاسداد ٍ تغ ي، اهىبى چبًِ صًيخذهبت
                                                           

ب وؼش يتَاى اُْبس داؿت چٌبى چِ ؿشى ػلت  ياًگلؼتبى ه 1997(UCTAؼِ همشسُ هضثَس ثب لبًَى ؿشٍى ًبٓبدالًِ )يدس همب. 8

ت خؼبست ثش اهَال يداًؼتِ ؿذُ اًذ ٍ اگش سارْ ثِ هؼئَلثبًل  يب فَت ثبؿذ ثِ ًَس ولي يثذً ياص خؼبست ّب يت، ًبؿيهؼئَل

بى يت هتلذيب هٔبف وٌٌذُ هؼئَليذ يؿشٍى تحذ يِيي لبًَى وليدس ا يب ًبٓبدالًِ ثبؿٌذ؛ ٍليًبهٔتجشًذ وِ ًبهٔمَل  يثبؿذ دس فشه

داؿتِ ثبؿذ ثبًل ٍ  يدس پ يلب آى وِ توشسات هبيب فَت ؿَد ٍ ي يب حول هؼبفش كشف ًِش اص آى وِ هَرت خؼبسات ثذًي يثبسثش

 ـتش س.ن:يهٌبلِٔ ث يثشا ثال احش داًؼتِ ؿذُ اػت.
Oughton,David & Davis,Martin,source book on contract law, Covandish,London,Second 

Edition,2000, p.159; and “Unfair Terms in Consumer Contracts: a new approach? Issues 

paper”, Law Commission, Reform the law, [25 July 2012], available at: http://www.Law 

Commission. Justice. Gov. UK/ Consultation/ unfair-consumer-contracts-htm.p.9, &“OFT & 

CAA Guidance on the requirements of consumer law applicable to the sale and advertising of 

flight and holidays”, [November 2012], available at: 

http://www.oft.gov.uk/shared_oft/consultations/CAA-OFT/OFT-CAA-full.pdf ,pp.12, 20. 

http://www.oft.gov.uk/shared_oft/consultations/CAA-OFT/OFT-CAA-full.pdf
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ي لبًَى دس خلَف لشاسداد يا 179ثِ ؿشٍى ًبٓبدالًِ، ثِ هبدُ گزاس بًَىلي هَسد اص اؿبسُ يثِ ٌَٓاى ػَه

ب يش ييبصدّن( اؿبسُ خَاّذ ؿذ. دس هبدُ هضثَس وِ سارْ اػت ثِ اهىبى تغيل فلل يب )ريووه ٍ ًزبت دس دس

ش آى هٌٔمذ يي خٌش ٍ تحت تبحيّش لشاسداد ووه ٍ ًزبت وِ دس ح»فؼخ لشاسداد ووه ٍ ًزبت آهذُ اػت: 

لِ يي ثِ ٍػيه اص ًشفيّش  يشٓبدالًِ ثبؿذ هوىي اػت ثِ تمبهبيق دادگبُ غيي آى ثِ تـخيُ ٍ ؿشاؿذ

ب يلِ يي لشاسداد ثش احش حياص ًشف يىيت يچٌبًچِ حبثت ؿَد سهب ّش حبل،دس  ش دادُ ؿَد.ييب تغيدادگبُ ثبًل ٍ 

جت خذهت اًزبم ؿذُ فَق الٔبدُ ب ارشت هزوَس دس لشاسداد روش ؿذُ ثِ ًؼيب اغفبل رلت ؿذُ اػت ٍ يخذِٓ 

ب ثٌالى  آى سا آالم يش دادُ ٍ ييي لشاسداد سا تغياص ًشف يىي يتَاًذ ثِ تمبهب يب ون اػت دادگبُ هيبد ٍ يص

رْت احشاص لبًَى گزاس  -ثبؿذ: اٍالً ياص ٍرِ ًو يش ثِ ًِش خبليي هبدُ روش ًىبت صيدس خلَف ا«. ذيًوب

ض ًبٓبدالًِ يسا اسائِ ًٌوَدُ اػت ٍ تو يي خٌش هبثٌِ ايه ٍ ًزبت دس حًبٓبدالًِ ثَدى ؿشٍى لشاسداد وو

ك يبس ثِ هحبون ثب تَرِ ثِ هلبدين اختيي تفَيق دادگبُ ٍاگزاس وشدُ اػت. اگشچِ ايثَدى ؿشٍى سا ثِ تـخ

اص  يت گؼتشدُ تشيٌِ ػبص حوبيبم ٍ لشاسدادّب صهيتَاًذ ثِ فشاخَس ا يؿشٍى ًبٓبدالًِ ه يٍ اًحلبس يياحلب

ٍ  يدس همبثل ثِ رْت اهىبى حذٍث اختالف ًِش دس ثشداؿت هحبون ثذٍ يثبؿذ؛ ٍل يف تش لشاسداديًشف هٔ

اُْبس ًِش دادگبُ دس خلَف  -بًي. حبًٍرَد داسدض يً يب هتٌبلويهتْبفت  يِ ّبيزبد سٍياهىبى ا يپظٍّـ

 ياػت وِ هؼجَق ثِ تمبهب يّ لشاسداد ووه ٍ ًزبت تٌْب دس فشهَب ًجَدى ؿشٍى هَهيًبٓبدالًِ ثَدى 

اص  يىيب يي يشاد اص ربًت ًشفيي خلَف هٌَى ثِ ايـبى ثبؿذ. دس ٍالْ اُْبس ًِش دس اياص ا يىيب يي يًشف

ي ييتٔلبًَى گزاس ذ. اگشچِ يي گًَِ لشاسدادّب هذاخلِ ًوبيتَاًذ دس ا يـبى اػت ٍ دادگبُ خَد ساػبً ًويا

ثب ايزبد  ،ثِ هَهَّ يذگيٍاگزاس وشدُ دس همبثل دادگبُ ّب دس سػ ك ًبٓبدالًِ ثَدى ؿشٍى سا ثِ هحبونيهلبد

 179هبدُ  -ثَدُ اػت. حبلخبً خَد بساتياص ثؼي ثالٍرِ اخت يشيگؾيزبد تَاصى ٍ پيدس كذد اًمؾ اًفٔبلي 

 ليرْت تٔذ ييهحبون لوب يهذاخلِشؽ اهىبى يپز يي هلذاق لبًًَياٍلتَاى  يشاى سا هيا ييبيدسلبًَى 

ي يگش دس اي، داًؼت. اص ًشف ديلبًَى هذً 230ٍ 10چَى هَاد  يظُ ثب هذًِش داؿتي فشٍهيثِ ٍ ،ّبلشاسداد

ي يذُ، ثذٍاً حىن ثش ثٌالى چٌيي لبًَى ثشگضيا 118ٍ  54هتفبٍت ثب آى چِ دس هَاد  يثب هَهٔگزاس لبًَىهبدُ 

ش ييي خلَف ثْشُ رؼتِ اػت. هوبفبً آى وِ ٓذم تغيدس ا يدٍگبًِ ا يًٌوَدُ ثلىِ اص هوبًت ارشا يؿشًٍ

ذ ييي لبًَى، هْش تبيا 16/8/1391ِ يثِ هَرت اكالح 1349 ييبيلبًَى دس 179ٍ  118ٍ  54همشسات هَاد 

 يل هجتال ثِ اهشٍصيػبثك ٍ لبثل اػتٌبد ثَدى آى ًؼجت ثِ هؼب يفيتٔش يلبًًَ يهوبًت ارشا يثش ثمب يگشيد

 اػت.

، آى گزاسيكشف ًِش اص ٓبلوبًِ ثَدى الذاهبت يب هشٍست لبًَى ،َسد اؿبسُ ؿذُّشػِ هؿَد دس  يهالحِِ ه

ي لشاسداد يف ًشفيي حمَق ٍ تىبليزبد تٔبدل ثيي لَآذ لبثل روش اػت، تالؽ همٌي دس ايل ايچِ دس تٔل
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ي ثب يفه اص ًشيّش  ي، حمَق حذاوخشييبيدس ّبي حول ٍ ًملاػت. پش ٍاهح اػت وِ، چٌبى چِ دس لشاسداد

ثِ خالف فشٍم هٌشٍحِ(، همٌي ٍسٍد دس  يذ)تحمك هَاسديگشد يي هيٌِ تبهيي هٌجْ ٍ ّضيكشف ووتش

 داًؼت.  هي  ـبى سا هٔتجشيا ياؿخبف سا هزبص ًذاًؼتِ ٍ هبحلل اسادُ  يلشاسداد خلَك

 23/8/13631قبًَى کبر هصَة  در :دٍم

 يوبس ٍ وبّؾ هزبس يشٍيؾ تٔذاد ًيداد وبس، افضاي لشاسيًشف يٍ التلبد يٍرَد اختالف دس هَاهْ چبًِ صً

 يشٍّبيٍ كٌٔت هذسى، َُْس ً يهختق ثِ تىٌَلَط يظُ لشاسدادّبيؿذى لشاسدادّب ثِ ٍ يشًذُ، تخلليپز

گش دس يد يسا ثش آى داؿتِ تب ثبسلبًَى گزاس گش، يش التوبئبت ديثِ ّوشاُ ػب وت، وَدوبى وبسيوبس اسصاى ل

ت اص يزبد تٔبدل دس لشاسداد وبس ٍ حوبيِ ايسا ثب تَر يسد ؿذُ ٍ لَآذ آهشُ ااؿخبف ٍا يهٔبهالت خلَك

ٍ تَاصى  يزبد تٔبدل هٔبهالتيوِ ثب ّذف حفَ ا ياػت همٌٌ يْي. ثذًوبيذٍهْ  (وبسگش)ف تشيلـش غبلجبً هٔ

ي يلف ابخه يب لشاسدادّبيدس همبثل تْٔذات  ئيوٌذ ثِ ًَس ًج يسا اًـب ه يي حىويًشف يدس لذست هٔبهل

يب ؿشٍى  ي ٓمَديبت ايب صٍال حيًِ تٌْب ثش ًبٓبدالًِ ثَدى آى ّب ًِش خَاّذ داؿت ثلىِ دس ثمب  لَآذ آهشُ،

آى اص رولِ  يًوَدى لشاسداد وبس ٍ اػتبًذاسد ػبص يفبتيتـشخَاّذ وشد.  يشيض هَهْ گيً هَرَد دس آى

 .اػتش يِ پزيي لبٓذُ تَريِ ثش ايثب تىوِ دٍلت دس لشاسداد وبس اػت  يؿىل يهذاخلِ ّب

ق هللح ًِبم يهزوْ تـخ (1387)يكٌٔت يِ گزاسيذ ٍ ػشهبياص هَاًْ تَل يت لبًَى سفْ ثشخيپغ اص تلَ 

ؼت دس يثب يسٍص سا ه يؾ اص ػيوبس ث يلبًَى وبس، لشاسدادّب 7ثِ هبدُ  3ي لبًَى دس الحبق تجلشُ يٍ الذام ا

ي يؿشاح يكشچَى آالم  ييبيهضا يى لشاسداد وبس داساًوَد يفبتيتـشداًؼت.  يفبتيٓمَد تـش يصهشُ 

ٌِ ثِ ٌّگبم حلَل اختالف ٍ احجبت يل ّضيي لشاسداد، ٓذم تحويًشف ييٍ ٓمال ٍ اًتخبة ٓبلوبًِ يلشاسداد

 ،1385، ي)ٓشاللشاسداد اػت يي دس ًگبسؽ ٍ اهوبيـتش ًشفيت ثيظُ ثش وبسگش ٍ رذيكحت ادٓب ثِ ٍ

 .(197-198كق

ت ّب خَد ثِ ثلىِ دٍلكَست ًپزيشد ( يالحبل يوبس تَػي وبسفشهب)لشاسداد ّب يلشاسدادّب يػبص اگش اػتبًذاسد

ووتش اص آى چِ  ييبيتَاًٌذ ثِ هضا يي لشاسداد وبس ًويگش ًشفي(، ديلبًًَ يٌذ)اػتبًذاسد ػبصيي اهش الذام ًوبيا

ؿذُ دس لبًَى  يٌيؾ ثيضاى پيش اص هـتيث ييبيآهذُ اػت، تَافك وٌٌذ، ّشچٌذ تَافك ثِ هضا يدس تْٔذات لبًًَ

ي كَست، ًِ تٌْب يدس ا (37ف ،1385 ،ٓشالي)ض خَاّذ ثَد.يي همشسُ، هٔتجش ًيثَدى ا يتيثِ رْت حوب

ي هتٔبدل هٌبفْ يدس رْت تبه همٌي يه ًشف)وبسفشهب( وبسآهذ ًخَاّذ ثَد ثلىِ هذاخلِ ي يلشاسداد ثشا

                                                           

 يلِ ايي هَرَد ثِ ٌَٓاى ٍػيثش اػتفبدُ اص لَاً يخبسر يذ دس وـَسّبيىشد رذيٍوبس، س يسٍاثي وبس ٍ لشاسداّب ي. دس حَصُ 1

 .Melbourne University Press, 2009 وبس اػت ين ثبصاس ٍ لشاسدادّبيحْت تٌِ
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( وبسآهذتش گشدد. هوبفبً يت ػبثك خَد )لشاسداد الحبليٍهٔ ِ، ًؼجت ثهَرت خَاّذ ؿذ تب لشاسداد ييهتٔبهل

 1.ثبؿذ يفشاّن ًوض، ّوَاسُ يً يٍ يثشا يي هٌبثْ حذاوخشياهىبى تبه، آى وِ ثِ رْت اًالّ هحذٍد وبسفشهب

لبًَى اؿبسُ داؿت وِ  ييهبدُ ّـت ا تَاى ثِ يه ض يت لشاسداد وبس ًيهمٌي دس هبّ ياص هذاخلِ  ًوًَِ يثشا

وبسگش  يًبفز خَاّذ ثَد وِ ثشا يآى دس كَست يشات ثٔذييب تغيؿشٍى هزوَس دس لشاسداد وبس »داسد:  يههمشس 

 يتيهَهْ حوب -ؿَد وِ : الف يهالحِِ ه«. ذيي لبًَى هٌَِس ًٌوبيبصات همشس دس ايووتش اص اهت ييبيهضا

ي ٍ يي هتٔبدل هٌبفْ ًشفيتبه آى ّن ثِ رْت ه ًشف لشاسداد وبس )وبسگش(يي هبدُ تٌْب اص يلبًًَگزاس دس ا

ـتش اص يث يبصاتيي اهتييسا تٔ يخلَك يؿشى آتجبس لشاسدادّب-ثبؿذ. ة يه ـبىيق هتٌبػت هٌبثْ ايتخل

 يهوبًت ارشا -د ؛لشاسداد( ٍ يالتلبد يي)وبسآسگش همشس ؿذُ اػت آالم داؿتِ وب يي لبًَى ثشايآى چِ دس ا

 داًؼتِ اػت. يخلَك يًفَر لشاسدادّب لبًَى وبس سا ٓذم يخشٍد اص همشسات آهشُ 

وبسگشاى ّوبى ًْبد  يووتش ثشا يبيثب هضا يخلَك ياػت وِ هشاد اص ٓذم ًفَر لشاسدادّب يبدآٍسيالصم ثِ  

ن يبثي يهمٌي دس لبًَى وبس دس ه يلبًَى گزاس يًحَُ  يًجَدُ ثلىِ ثب هالحِِ  يش ًبفز همشس دس لبًَى هذًيغ

لبًَى گزاس هـبثِ ثب هَهْ  يٍ دس ٍالْ هَهٔ 2دس همبثل كحت لشاسداد اػت يَهوِ هٌَِس اص ٓذم ًفَر، هفْ

 آى اتخبر ًوَدُ اػت. 118ٍ  54دس هَاد  ييبيدس

 11/10/1382ک هصَة يدر قبًَى تجبرت الکتزًٍ :سَم

 ٍ ثب يىيالىتشًٍ يوي اًالٓبت دس ٍاػي ّبيهجبدلِ آػبى ٍ ا ياػت وِ ثشا يي لبًَى دس ثشداسًذُ لَآذيا

ي لبًَى ثِ يثب تَرِ ثِ هحذٍد ًجَدى هَهَٓبت ا يسٍد. اص ًشف يذ ثِ وبس هيرذ يؼتن استجبًياػتفبدُ اص ػ

ٍ هشٍست  يي الولليث يلِ يي لَآذ ثِ دٍ خليش ايتفؼ يداؿتِ دس چگًَگ يػٔلبًَى گزاس داخل وـَس، 

دس  يفشم ٍرَد ٓبهل خبسراػت وِ دس  يْيثذ .3.ذيت اؿبسُ ًوبيي وـَسّب ٍ حؼي ًيّوبٌّگ ث يتَػِٔ 

دس تٔبهل ثب رْبى خبسد، همشسات ًبُش ثش آى اص حبلت  يٍ حمَق داخل يلشاسداد ٍ هشٍست هشآبت غجٌِ هل

 يي ٍرَد همٌي ػٔي. ثب اهي گيشدثِ خَد  يآهشاًِ ٍ الضام آٍس يؿَد ٍ رٌجِ  يخبسد ه يشيب تفؼي يليتىو

                                                           

 س.ن:  يٍ هشٍست اػتبًذاسد ػبصٌؼجت ثِ وبسفشهب يالحبل يلشاسدادّب يـتش دس خلَف ًبوبسآهذيهٌبلِٔ ث ي. ثشا 1

Davies, Anne C.L, Perspectives on Labor Law, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, 

P.24, and Rubin, Edward, “Type of Contracts, Intervention of Law”, Wayn Law Review, Vol.45, 

2000, p.1903. 

 

 . 29/8/1369لبًَى وبس 186-171ٍ  20ٍ  13. س.ن ثِ هَاد 2

ي وـَسّب دس وبسثشد آى ي، هشٍست تَػِٔ ّوبٌّگ ثيي الولليت ثيذ ثِ خلَكيـِ ثبيي لبًَى ّويش ايدس تفؼ» ا: . ق.ت.3. هبدُ 3

 «.ت تَرِ وشديت لضٍم حؼي ًيٍ سٓب
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اص فلل چْبسم  5ي سٍ دس هبدُ يض هٔتجش ثـٌبػذ اص ايسا ًي فوب يهٌٔمذُ دس ا يخلَك يداؿتِ وِ لشاسدادّب

شُ يبفت، رخيذ، اسػبل، دسيش دس تَلييّشگًَِ تغ»داسد:  ياػت اؿٔبس ه يخلَك يوِ ثب ٌَٓاى آتجبس لشاسدادّب

لبًَى گزاس  ي همشسُ،يا ٍرَد ثب«. ي هٔتجش داًؼتِ اػتيبف ًشفبم ثب تَافك ٍ لشاسداد خيب پشداصؽ دادُ پي

ي لبًَى يا 46ي رْت دس هبدُ يٍ ثِ ّو پٌْبى ًوبيذخَد اص هلشف وٌٌذُ سا  يتيؼتِ اػت هَهْ حوبًتَاً

داسد:  يه همشس هيف تش لشاسداد تزبست الىتشًٍيهٔ يت اص چْشُ يخَد دس حوب ياهش ياص همشسُ  يًوًَِ ا

ي آوبل ؿشٍى يوچٌدس لَآذ هختلف( ٍ ّ -ي فلل)ثبة ػَميخالف همشسات ا ياػتفبدُ اص ؿشٍى لشاسداد»

ؿَد وِ همٌي دس خلَف  يي ثبس هالحِِ هيًخؼت يثشا«. ؼتيشهٌلفبًِ ثِ هشس هلشف وٌٌذُ، هَحش ًيغ

ه ًشف يش ؿشى ثِ هشس يوِ ّوبى ٓذم تبح يثٌالى ًؼج يش هٌلفبًِ اص هوبًت ارشايب غيؿشٍى ًبٓبدالًِ 

ح ٍ هٔتجش داًؼتي يدس كح يآبت لبًًَحذاوخش هش ؤيّذي خَد ًِ تٌْب هيوِ ا وشدُهٔبهلِ اػت، اػتفبدُ 

ثِ گشدد.  يل تَاثْ ًبسٍا ٍ ثِ دٍس اص ٓذالت ثِ ًشف هلشف وٌٌذُ هياػت ثلىِ هبًْ تحو يهشاٍدات خلَك

هبدُ  يبًيبى همٌي دس لؼوت پبيظُ ثب هذ ًِش داؿتي اًالق ثيي لبًَى ثِ ٍيا 46ٍ  5احىبم هَاد  ًَس ولي،

ت يحبوو يٍ دس هحذٍدُ  يشهٌلفبًِ ثب ّش هَهَٓيوِ اػتفبدُ اص ؿشٍى غ ٌَٓاى ًوَدتَاى  يش الزوش، هياخ

اػت وِ  يي لبٓذُ دس فشهيا يثش هلشف وٌٌذُ ثبؿذ. اػتخٌب يليتَاًذ تحو يه ًويلبًَى تزبست الىتشًٍ

 يٍ تٌْب دس هحذٍدُ  هَسد تَافك ًشفييي ًبٓبدالًِ يظُ هلشف وٌٌذُ، ثب اًالّ اص ؿشايي ثِ ٍيهتٔبهل

ب پشداصؽ دادُ يشُ يبفت، رخيذ، اسػبل، دسيش دس تَلييهشتجي ثب تغ يي لبًَى)لشاسدادّبيهبدُ پٌذ ا يهَهَٓ

ي يٌذ. دس ايبدالًِ آالم ًوبي گًَِ ؿشٍى ًبٓيالتضام ثِ ا سا ثش اًذساد ٍ (يي)اًتخبة ٓمالؾيت خَيبم(، سهبيپ

ص ًشف خَاٌّذ ثَد. ا يي تْٔذيِ چٌّش دٍ ًشف هٔبهلِ هأخَر ث لشاسداد اػت، يكَست وِ ُبّش ثش وبسآهذ

 يض ًؼجت ثِ هلشف وٌٌذُ ًبهٔتجش هيي لبًَى ًيا 5خبسد اص هَاسد همشس دس هبدُ ي يح ًشفيالتضام كش ،گشيد

وِ  هي ثبؿذ لميتش اص ثٌالى هٌ( هٔتذل يگزاس)ثٌالى ًؼجي هَهْ لبًَىيا .اػتلبٓذُ آهشُ  الجتِ اييذ. ثبؿ

 دس گزؿتِ هٌشح هي ؿذُ اػت.

 3/4/1386ت اس هصزف کٌٌدگبى خَدرٍ هصَة ي: در قبًَى حوببرمچْ

 ياػت وِ ٓذم تٔبدل التلبد يدس فشه يخلَك يهمٌي ثش هشٍست هذاخلِ دس لشاسدادّب الذاموِ اؿبسُ ؿذ 

ذؿبى يوِ ٓب يي دس لجبل حمَق ٍ هٌبفٔيف هتٔبهلي، ٓذم تَاصى دس تْٔذات ٍ تىبليي هٔبهليّوؼبى دس ًشف

بص ثِ يربهِٔ، دس لشاسدادّب هفشٍم ثبؿذ. اص آى رب وِ ً يالتلبد ياختالل دس ًِبم ٓوَهگشدد، ٍسٍد  يه

ذ ٍ ٓشهِ آى يؿَد ٍ دس وـَس هب اسائِ خذهبت تَل يربهِٔ للوذاد ه يٓوَه يبصّبياص ً يىيخَدسٍ ثِ ٌَٓاى 

ب يوٌٌذُ اػت وِ هلشف  ئيبس اؿخبف خبف لشاس داسد، ًجيٍ هحذٍد دس اخت يووبوبى ثلَست اًحلبس

ب يش ييِ ؿذُ ٍ تغيؾ تْيغبلجبً اص پ يدس لشاسدادّب يرْت چبًِ صً يت وبفيفشٍؽ لبثل يٍاػٌِ ّب يحت
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ي حَصُ ٍ ثِ هَرت ٍهْ لبًَى يًوَدُ ثب هذاخلِ دس ا يل دس هفبد آى سا ًذاؿتِ ثبؿٌذ. لزا همٌي ػٔيتٔذ

ن خَدسٍ ثبصگشداًذ يش هؼتميب غين يؼتمذ ٍ فشٍؽ هيخش يٓذالت سا ثِ لشاسدادّب ثؼيبس هحذٍدخبف ٍ تب حذ 

ه يب ٓشهِ وٌٌذگبى خَدسٍ اص يٌبت فشٍؿٌذگبى يؾ تْٔذات ٍ توويافضا .(169،ف 1391)لبػوي حبهذ، 

ٍ  يگبساًت يف دٍسُ ّبيآى ٍ تٔش يَة احتوبليبفت خَدسٍ ٍ سفْ ٓيي دسيل ؿشايگش تؼْيًشف ٍ اص ًشف د

ّش ًَّ تَافك »ل آى همشس ؿذُ اػت: يٍ تجلشُ ر 7دس هبدُ  1ي هٌَِس ثَدُ اػت.يثب ّو يالذاهبت شُ،يغ

اص  يب ثخـيي ٓشهِ وٌٌذُ، ٍاػٌِ فشٍؽ ثب هلشف وٌٌذُ وِ ثِ هَرت آى توبم ين ثيش هؼتميب غين يهؼتم

ب ثِ ْٓذُ يذ يب هوبًت ًبهِ كبدسُ ثش ْٓذُ داسد ػبلي ًوبيي لبًَى ٍ يوِ ٓشهِ وٌٌذُ ثش ًجك ا يتْٔذات

دس تجلشُ  .«ثبؿذ يگزاسدُ ؿَد، دس ثشاثش هلشف وٌٌذُ ثبًل ٍ ثال احش ه يگشيش ٌَٓاى دب ّيٍاػٌِ فشٍؽ 

ي لبًَى دس يي ايي لشاسداد ٍ هـوَليف ًشفيوِ حمَق ٍ تىبل يأًمبد ّش ًَّ لشاسداد»ايي هبدُ آهذُ اػت: 

دس 2.«ٓتجبس ػبلي اػتٍ اص دسرِ ا يش لبًًَيغ ،ٍ هَسد هـبثِ يلبًَى هذً 10ت ًـَد ثِ اػتٌبد هبدُ يآى سٓب

ذ همٌي ثِ يادات ٓوَم )ّش( ثىبس ثشدُ ؿذُ دس كذس هبدُ داللت ثش تبو -تَاى گفت: اٍالً يي همشسُ هيح ايتَه

 -بًيثبؿذ؛ حبً يي لبًَى هياص للوشٍ ا ييب رضي ياػت وِ دسكذد خشٍد ول ييلشاسدادّب يدس ثش گشفتي توبه

ثِ هبًٌذ لبًَى تزبست  ي لبًَىيت دس ايدٌّذُ هؼئَلب اًتمبل ي تيؿشٍى ػبلت هؼئَل يهوبًت ارشا

ض آٍسدُ ؿذُ يثبؿذ. ّوبى گًَِ وِ دس لؼوت لجل ً يدس ثشاثش هلشف وٌٌذُ ه يثٌالى ًؼج 1382 هيالىتشًٍ

ؿشٍى ًبٓبدالًِ دس همبثل ثٌالى هٌلك آًبى  يشاى دس خلَف ثٌالى ًؼجيذ همٌي ايذگبُ رذيشؽ ديپز

اكل كحت ٓمَد ًجَدُ ثلىِ ػَداگشاى  يالتوب يٍ وبس( ًِ تٌْب ًبف ييبيي دسي)هَهْ هبخَرُ دس لَاً

ثش هلشف  يليثذٍى آى وِ آحبس تحو ،گشداًذ يؾ هيض هلتضم ٍ هتْٔذ ثِ لشاسدادّب ٍ تْٔذات خَيسا ً يالتلبد

ف تش يت اص ًشف هٔيّن ّذف همٌي وِ ّوبًب حوب ييي هوبًت ارشايشؽ چٌيوٌٌذُ ثبس ؿَد. دس ٍالْ ثب پز

اص  يشيـگيي لبًَى ٍ پيا يوبسثشد يگشدد ٍ ّن آى وِ ثؼتش هٌبػت رْت ارشا ياػت فشاّن ه ياسدادلش

ش ؿشى ًبٓبدالًِ ٍ يبى تبحيثِ خالف اثْبم دس ث -ػبصد؛ حبلخبً يب هيٌذُ ًبٓبدالًِ دس لشاسدادّب سا هْيفضا يتشاه

ه همٌي ثِ كشاحت اص ٓجبست ثبًل ٍ ٌي، ايىيثش هلشف وٌٌذُ دس لبًَى تزبست الىتشًٍ يليتحو يلشاسدادّب

ي پشػؾ وِ يًشح ا ئتبً هزشايبى آٍسدُ اػت ٍ ًجيثال احش ثَدى لشاسداد دس لجبل هلشف وٌٌذُ ػخي ثِ ه

 -ض هٌشح ًخَاّذ ؿذ؛ ساثٔبًيش، ًيب خيهلشف وٌٌذُ ٍرَد داؿتِ ٍ ًبفز خَاّذ ثَد  يز ثٔذيب اهىبى تٌفيآ

ي يٌٌذ، ّش ًحَ خشٍد اص همشسات ايي دس لشاسداد ثشگضياػت ًشف وِ هوىي يلشاسداد يهٌلشف اص لبلت ّب

                                                           

 . 1386ت اص هلشف وٌٌذگبى خَدسٍ ياص لبًَى حوب 8ٍ  6، 5ل آى ٍ هَاد ير يٍ تجلشُ ّب 4 ، 3. س.ن ثِ: هَاد 1

ْ ٍ ًبهبًَع ثَدُ يثذ ي، ٍاطُ ايخلَك يلشاسدادّب يثِ ٌَٓاى هوبًت ارشا« يشلبًًَيغ»ٓجبست  يشيوبسگِ سػذ وِ ث ي. ثِ ًِش ه2

 ؿذ. يب ثبًل اػتفبدُ هيچَى ًبهٔتجش  يلبٓذُ اص ٓجبسات يؼتِ ثَد دس اًـبيوِ ؿب
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چَى اػتٌبد ثِ اكل  يِ هوىٌيـبى ٍ ثِ ّش تَريف ثلىِ ًؼجت ثِ حمَق ايلبًَى ًِ تٌْب دس خلَف تىبل

ي يگش ثِ هَرت تجلشُ ايك ديش هلبديض ػبيً يلبًَى هذً 10هبدُ  ب ثب اػتٌبد ثِياسادُ ّب، لبٓذُ الذام ٍ  يآصاد

حفَ دس لبًَى گزاس ؿَد وِ رذ ٍ رْذ  يُ ثبًل)اص دسرِ آتجبس ػبلي( آالم ؿذُ اػت. هالحِِ ههبد

 يخلَك ياًزبم لشاسدادّب يوِ حت اػت يف تش تب حذيت اص ًشف هٔيحوب دس هٔبهالت ٍ يتٔبدل التلبد

سداد سا تٌْب ثِ آتجبس ي لبًَى ثبؿذ، آى لشايف همشس دس ايب ؿشٍى آى دس توبد ثب حمَق ٍ تىبليوِ هفبد  يگشيد

ي يا 7وٌذ. دس ٍالْ اص روْ هذلَل هبدُ  يٍ ثبًل آالم ه يش لبًًَيي ؿشٍى خالف لَآذ آهشُ غيٍرَد چٌ

 يي ثَدُ وِ ًِ تٌْب ؿشٍى هَْٔد ٍ هشهيؿَد وِ للذ همٌي ثش ا يي ثشداؿت هيل آى چٌيلبًَى ٍ تجلشُ ر

هٌلشف اص  –ِ هلشف وٌٌذُ ثبًل ٍ ثال احشًذ ثلىِ ي لبًَى اػت ًؼجت ثيوِ ثِ خالف هفبد ا يٌيالٌشف

وِ ثب آى  يذيثبؿٌذ. ٍهْ لبٓذُ رذ يض هيهجٌل لشاسداد دسثش داسًذُ ؿشى هزوَس ً -ت ٍ للت لشاسداديهبّ

ش آى ثش ٓمذ هٌبلِٔ ؿذُ اػت، تفبٍت لبثل يظُ دس ثحج ؿشى ٍ تبحيلشاسدادّب ثِ ٍ يچِ دس لَآذ ٓوَه

ي سٍ يؿَد اص ا يبفتِ ؿٌبختِ هي يفشٓ يِ ٓمذ چْشُ يوِ دس ػب يى تْٔذ تجٔداسد. ؿشى ثِ ٌَٓا يتَرْ

اص هفبد لشاسداد دس آهذُ ٍ سارْ اػت ثِ اٍكبف هَسد  يب ثِ ٌَٓاى ثخـياػت وِ  يش ؿشى تٌْب ثش ٓمذيتبح

 يي ثِ ٓمذ اكليًشف ياػت وِ ثٌب ثِ تشاه يب آى وِ خَد ٓمذ هؼتمليتْٔذ؛  يي ارشايب ؿشايهٔبهلِ ٍ 

ؿشٍى هجٌل  يلبًَى هذً 233گش ثِ هَرت همشسات هبدُ يد ييذُ ٍ تبثْ آى دس آهذُ اػت. اص ػَيهلحك گش

ت اص يوِ ثِ خالف همشسات لبًَى حوب يثبؿٌذ ٍ آالم ثٌالى ٓمذ دس فشم ٍرَد تْٔذ يٓمذ تٌْب دٍ دػتِ ه

 يثِ ًِش ه يلبًَى هذً 233ذ ػَم ثِ هَاسد هلشح دس هبدُ يهلشف وٌٌذگبى خَدسٍ اػت، دس ٍالْ الحبق ل

 .(174-186ٍ  165-168/كق3 ،1383بى، ي)وبتَص سػذ

 بزآيٌدّب

هختلف  يحمَل يي دس ًِبم ّبيبديٍ كحت هٔبهالت اص اكَل ثٌ يلشاسداد يچَى آصاد ياگشچِ، ّن چٌبى اكَل

ؿذى ٓلَم ٍ  يلزِ تخليثبؿذ. آًچِ دس ًت يًو ػبثك خَد ثشخَسداس يللوشٍ يؼتشدگاهشٍصُ اص گ يب اػت ٍليدً

 يت ًِبم ّبيحبكل ؿذُ اػت، ّذا يٍ هٔبهالت يالتلبد يّب يٍ ًبثشاثش يشات گؼتشدُ ارتوبٓييخذهبت، تغ

اكل  يق هتٔذد اكَل فَق الزوش اػت. ؿشٍى ًبٓبدالًِ وِ دس هزشايذ للوشٍ ٍ تخليثِ ػوت تحذ يحمَل

دس حمَق هلشف وٌٌذُ اكل ي يائبت ٍاسد ثش ي اػتخٌبيذ، اص هْن تشيًوب يًبهأًَع ه يؼيّب تأػلشاسداد يآصاد

الوللي ٍ ثبصسگبًي رْبًي ٌَّص اكل آصادي لشاسدادي ٍ فشم ثشاثشي ًشفيي خَدًوبيي ثيي تزبست اػت. دس حمَق

ي حمَق داخلي ػبيش وـَسّب ًيض كشف ّضيٌِ ّبي والى ثشاي اهَس رضيي غيش التلبدي سا ؛ ٍ دس حَصُهي وٌذ

 ربيض ًوي داًٌذ.
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 يبسيي اختيشًذ ٍ چٌيهخ يي هفبد لشاسداد ٍ ًشف لشاسدادييلشاسدادّب، اؿخبف دس أًمبد، تٔ ياكل آصادهٌبثك 

ًِ ّش ًشف  ،زاسيگ هحذٍديت ّبي هشتجي ثب لشاسدادّبي ربًجي ػشهبيِ هلشف وٌٌذُ ٍ رض دس هَاسد هحذٍد

ثش خالف  دس لشاسدادّبي هلشف ًِؿشٍى ًبٓبدال هوٌَٓيت دسد. اػتگزاس لبًَىذ يي، هَسد تبهٔيفي اص لشاسداد

 دس حمَق هلشف وٌٌذُ وِداسد  يتَافمبتؿشٍى يب آى دػتِ اص  يآتجبس ياكَل اؿبسُ ؿذُ، داللت ثش ث يالتوب

 ؿَد.  يٍ گضاف داًؼتِ ه يليثِ حىن لبًَى تحو

 لبدي ٍ هشٍستًيبصّبي ارتوبٓي ٍ الت يذُ يي، صاؿشٍى تحويليي گًَِ اص يي هوبًت ارشا ثش اييٍ تٔ ييؿٌبػب

)كَست گشا( وِ تٌْب ثِ رٌجِ  يحمَق ػٌتاؿخبف اػت.  يخلَك يلشاسداد دس ثشخي اصدٍلت  يهذاخلِ 

ب ًبٓبدالًِ ي ييشٓماليغ يتَاًذ ًمق هَرَد دس ثبصاس سا وِ هٌزش ثِ اًتخبة ّب يپشداصد، ًو يلشاسدادّب ه يشًٍيث

 يؼت ثِ گًَِ ايثب يه هشثَى ثِ هلشف وٌٌذُ ييس ٍهْ لَاًدگزاس لبًَىي سٍ، الذام يگشدد، هشتفْ ػبصد. اص ا يه

 آى ّبشفتِ ؿذُ يي لشاسداد سا هتٌبػت ثب تْٔذات پزيهٌبثْ ًشفارتوبٓي، هوي سٓبيت هشٍست ّبي  ثبؿذ وِ

تْٔذات ًبٓبدالًِ ٍ  يتَاًذ ثشًشف وٌٌذُ  يبًِ ثِ حمَق حبون ثش لشاسدادّب، هيىشد اثضاسگشايي سٍيذ. ايْ ًوبيتَص

، اؿخبف يخلَك يدٍلت دس سٍاثي هٔبهالتفلؼفِ ي هذاخلِ يب ٓذم هذاخلِ ثبؿذ.  ًشف هٔيف ييشٓماليغ بي

ل يوبسآهذ اص هٌِش تحل يثِ تَافمبت يبثي، دػت يي ٓذالت حذاوخشيٍ تأه يارتوبٓ يٓالٍُ ثش هشٍست ّب

 لشاسدادّب اػت، وِ هشٍست ّبي ارتوبٓي سا هلحٍَ ًِش لشاس دّذ. يالتلبد

 دس حوبيت اص هلشف وٌٌذُ وبال ٍ خذهبت يي داخليدس لَاً ثحج ؿشٍى ًبٓبدالًِ هَاسد هحذٍد يلِٔ ثب هٌب

ّش  يهٌبثْ آى ثشا يق حذاوخشيهٌزش ثِ تخل ٌِيثب كشف حذالل ّض ياگش لشاسداد ؿَدوِ يهي ثشداؿت يچٌ

يي الوللي ٍ ػبخت ٍ ػبصّب ٍ ، ثِ ٍيظُ دس اهَس تزبسي ٍ ثبصسگبًي ثيي تَافك وبسآهذيي گشدد، چٌيه اص هتٔبهلي

 يسػذ وِ دٍلت ّب ٍ لَا يي حبل، ثِ ًِش هيثب ا .ًخَاّذ ثَدگزاس لبًَى يهَهَّ هذاخلِػشهبيِ گزاسي ّب، 

ٍ  هٌلك ذ اكَل كحتيتحذ ،آى ٍ ثِ تجْلشاسدادي  ؿشٍى ًبٓبدالًِ ثي احش ثَدى يدس گؼتشؽ للوشٍ يٓوَه

 يوبسآهذ ػبصهشٍست ّبي ارتوبٓي حمَق هلشف وٌٌذُ ٍ )ًيبصحذ ذ دخبلت خَد سا ثِ يثب لشاسدادّب يآصاد

اص ثيي اؿخبف دس ثبصاس آصاد  يت ّبياػتٔذادّب ٍ ُشفخالليت ّب ٍ ثشٍص  ّبيٌِ يتب صههحذٍد ػبصًذ  لشاسدادّب(

   ًشٍد ٍ ثِ حىَهت ارجبسي ٍ تحويلي ديذگبّْبي ًبوبسآهذ اؿخبكي غيش اص هتٔبلذيي ثش لشاسداد هٌزش ًـَد. 
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