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 چکیذُ 
ًٓطاى اقتهبزی ثَزُ اؾت. انَل اذالقی حبکن ثط ًٓبم هبلیبتی اظ اثٗبز هرتلف زض کبًَى تَرْبت نبحت

کیفیت ّبی اضظقی ٍ ٌّزبضی ایي ًٓبم ضا هٗیي کطزُ ٍ گیطیهٌعلِ ضٍح ًٓبم هبلیبتی رْتفطآیٌسّبی هبلیبتی ثِ
قَز ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ ًوبیٌس. زض ایي هقبلِ ؾٗی هیّب ضا هكرم هیکبضکطز ٍ احطات ًبقی اظ ارطای هبلیبت

تطیي انَل اذالقی حبکن ثط ًٓبم هبلیبتی ثطاؾبؼ اًسیكِ ٍ ؾیطُ ٖولی حًطت ٖلی)ٔ( اؾٌبزی ٍ تَنیفی هْن
ثؿیبضی زض ضاثُِ ثب فطآیٌس هبلیبتی زاضز اظ رولِ: هٗطفی ٍ تحلیل گطزز. هُبلِٗ، زؾتبٍضزّبی ًٓطی ٍ کبضثطزی 

ّبی حوبیتی اظ تَلیس زض َطاحی لعٍم پبیجٌسی ثِ هقطضات ٍ قَاًیي، تَرِ ثِ ٖوطاى ٍ آثبزؾبظی ربهِٗ ٍ ؾیبؾت
ّب، رلَگیطی اظ تًٗیف هبلکیت آٍضی هبلیبتای زض ههطف هٌبثٕ حبنلِ اظ روّٕب، ضٖبیت ٖسالت هٌُقِهبلیبت

ی تطیي ًحَُؾتبًی، ضفتبض ثِ ثْتطیي ٍ نحیحکؿتي حطین ذهَنی هؤزیبى زض فطآیٌس هبلیبتقرهی ٍ ق
ّبی ؾیبؾتی زض ثرف پبیبًی هقبلِ ًیع تَنیِزض فطآیٌس پطزاذت هبلیبت ٍ... . ذبَط ٍ ضغجتهوکي ٍ ثب ضيبیت

 هتٗسزی اضائِ قسُ اؾت.
 

 اذالقی.ًٓبم هبلیبتی، هبلیبت ٖلَی ٍ انَل  :ّاکلیذ ٍاصُ
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 هقذهِ  .1
بزی ـبحج اقتهـ ـبضید هجـ ـثب آى زض ََل تـ َيَٖبت ٍ هجبحج ٖلوی هطتجٍ ـتطزیس ًٓبم هبلیبتی ٍ هسٍىـث
گـصاضاى اقتهـبزی زض کـبًَى    ًٓـطاى ٍ ؾیبؾـت  تَرـِ نـبحت  ّبی هَضز تطیي ظهیٌٌَِٖاى یکی اظ هْنِث

 اظ یـ   ًٓبم هبلیبتی زض ّطؾیؿتن اقتهبزی اظ اثٗبز گًَبگًَی قبیؿتِ تَرِ ثَزُ اؾت. تَرْبت ثَزُ اؾت.
کِ یکی اظ  زّسًكبى هیٍیػُ زض اقتهبزّبی پیكطفتِ ِث کكَضّبی هرتلف َطف ٍيٗیت ثَزرِ زٍلت زض

ِ . زض ٍاقٕ زٍلت ٍْبیف ٍ تْٗسات ثؿیبضی ثّبؾتآٍضی هبلیبتهربضد زٍلت روٕهیي أّبی تتطیي ضاُهْن
ـ زض ایـي ضاثُـِ    زٍلت ضاای اظ هٌبثٕ هبلی هَضزًیبظ ّب ثرف ٖوسُهبلیبتْٖسُ زاضز ٍ  ـ  هیي هـی أت ِ کٌٌـس ث

زٍلـت   1ّـب ضا هبقـیي پَلؿـبظی   اًَأ هبلیبت ًٓطاى ثرف ٖوَهی ثًٗی اظثطذی اظ نبحتکِ حتی ًحَی
هیي هبلی هربضد اظ َطیـ   أهقبیؿِ احطات ًبقی اظ ت اظ ؾَی زیگط (.157، 1371نویوی،رٗفطی) اًسًبهیسُ
قتهـبزی  َطی  آحـبض ا  زّس کِ تزْیع هٌبثٕ هبلی زٍلت اظ ایيّبی هوکي ًكبى هیّب ثب ؾبیط ضٍـهبلیبت

فتِ ثـطذالف  پی ذَاّس قس ٍ ثط ّویي اؾـبؼ اؾـت کـِ زض کكـَضّبی پیكـط      تطی ضا زضًبهُلَة هحسٍز
 .(17: 1371 )ّوبى، قَزهیي هیأَطی  ت توبهی هربضد زٍلت اظ ایي ، تقطیجبًکكَضّبی زض حبل تَؾِٗ

 ؛ ّـط ًٓـبم  هبلیـبتی ّـبی  ثـب ؾیؿـتن  ٍاؾُِ َٖاهل هتٌَٔ ٍ پبضاهتطّبی هتٗسز هطتجٍ ِث ،اظ َطف زیگط    
ـ  گؿتطزُ یزاهٌِ ،هبلیبتی ٖالٍُ ثط احطات اقتهبزی زًجـبل ذَاّـس زاقـت ٍ    ِای اظ احطات ارتوبٖی ضا ًیـع ث

، ثطای کٌتطل ٍ هـسیطیت ایـي احـطات ارتوـبٖی  ظم     َطاحی کبلجس فیعیکی ًٓبم هبلیبتیّب ٖالٍُ ثط زٍلت
ّوـیي   ثط ع هطاقجت ٍ اّتوبم ٍیػُ زاقتِ ثبقٌس.اؾت زض پیطایف هٌَٗی ٍ ؾبهبًسّی ضفتبضی ٍ ضٍحی آى ًی

ّبی هبلیـبتی ٍ تزعیـِ ٍ تحلیـل آًْـب اظ اثٗـبز هرتلـف       هجٌبؾت کِ تَرِ ثِ انَل اذالقی حبکن ثط ًٓبم
 . یبثسای هیاّویت ٍیػُ

تطیي انَل اذالقی حبکن ثط ًٓبم هبلیـبتی  قٌبؾبیی ٍ تحلیل هْن ّسف انلی ایي هُبلِٗ ٖجبضتؿت اظ    
اظ ضٍـ اؾٌبزی ٍ تَنیفی اؾتفبزُ قسُ اؾت ٍ تحقی  ثـط هجٌـبی   . زض ضاؾتبی ایي ّسف ٖلَی -اؾالهی

ٍ اضائِ قـسُ   نَضت ظیط ؾبظهبًسّیِالجالغِ ٍ ؾبیط هٌبثٕ هٗتجط ثِ اًزبم ضؾیسُ ٍ ثزض ًْذ هؿتٌسات هَرَز
ّـبی  تطیي هبلیبتطفی هْنٍ هٗ 2هقبلِ پؽ اظ هطٍضی ثط ازثیبت ًٓطی ٍ پیكیٌِ هُبلٗبتی زض ثرف اؾت: 

زض ذهَل انَل اذالقـی حـبکن ثـط    ٍ تحلیل تطتیت ثِ ثحج ثِ 6تب  4ّبی ؛ زض ثرف3ٖلَی زض ثرف 
ًیـع  ٍ زض ثرـف اًتْـبیی    اؾـت  زّی پطزاذتِهبلیبت فطآیٌسؾتبًی ٍ هبلیبت فطآیٌس، ّبی هبلیبتَطاح فطآیٌس

 .اًسقسُّبی ؾیبؾتی ثطآهسُ اظ تحقی  اضائِ ًتبیذ ٍ تَنیِ
 

 یات ًظزی ٍ سَاتق هطالؼاتی هَضَعهختصزی در ادت .2

ّـب هٌجـٕ انـلی زضآهـسّبی زٍلـت رْـت اًزـبم        بلیبته ثط هجٌبی انَل ٖلوی زض اقتهبز ثرف ٖوَهی،
ٍ   ٍْبیفف تلقی قسُ ٍ اثعاض هْوی زض ارطای ؾیبؾت هـسیطیت   ّوچٌـیي زض  ّـبی اقتهـبزی ٍ ارتوـبٖی 

                                                 
1. Money machine 
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ٍ   هْنقًَس. هحؿَة هیّبی ربهِٗ هكیّب ٍ تٗییي ذٍگیطیرْت ٍ زضگیـط زض ّـط    تـطیي َٖاهـل هـطتج
زض ٌَٖاى َطاح انلی ًٓبم هبلیبتی ٍ هغع هتفکـط  ِتَاى ثِ ؾِ زؾتِ تقؿین کطز: زٍلت ثًٓبم هبلیبتی ضا هی

ؾـبظی ًٓـبم   لیبتی کِ ثبظٍاى ارطایی زض پیـبزُ هَضاى ٍ کبضگعاضاى هبهأ ؛زّی ثِ آىْبضچَة ٍ قکلتجییي چ
تَاًس قبهل ٖوـَم  کٌٌسگبى هبلیبت کِ هیهكوَ ى ٍ پطزاذت ،ؤزیبىه قًَس ٍ ًْبیتبًحی قسُ تلقی هیَطا

 گیطًس.قسُ قطاض هیهٗطو ارطای ؾیؿتن هبلیبتی َطاحی ای ثبقس کِ زضاقربل حقیقی ٍ حقَقی
هٌٓـَض اظ هجٌـبی    .هجٌبی هبلیبت ٍ ًطخ هبلیـبت  قَز:اظ ؾَی زیگط ّط هبلیبت ثب زٍ هكرهِ تٗطیف هی    

ثیي هقساض هبلیـبت ٍ هجٌـبی    یقَز ٍ ًطخ هبلیبت ًیع ضاثُِهبلیبت هتغیطی اؾت کِ هبلیبت ثط آى ٍيٕ هی
 قًَس.ثٌسی هیّبی هرتلف ثِ اًَأ هتفبٍتی تقؿینٍ ًطخ ّباؾبؼ هجٌبّب ثطکٌس. هبلیبتآًطا تٗییي هی

ٌَٖاى یـ  هٌجـٕ زضآهـسی کبضآهـس ٍ یـ       ِضا ثٍايح اؾت کِ آًچِ کِ هَفقیت ی  ًٓبم هبلیبتی  پط    
ّب ٍ هجٌبّبی هبلیبتی ٍ تجیـیي تَاثـٕ هبلیـبتی هطثََـِ     تٗییي ًطخ کٌس، نطفبًحط تًویي هیؤؾیبؾت هبلی ه

زّی ثِ ّط ًٓبم هبلیـبتی اؾـت اهـب    ي هكرهبت اظ قطایٍ  ظم ثطای قکلگطچِ تٗییي ٍ تجییي ای ًیؿت.
زّـی ثـِ ثبظذَضزّـبی    تٗطیـف ضفتـبض نـحیح هبلیـبتی ٍ رْـت      ًیؿت.ّطگع ثطای حهَل هَفقیت کبفی 

زض ایـي   .اظ يطٍضیبت زض ضؾیسى ثِ ّسف اؾت هبلیبتی هُوئٌبًاقتهبزی ٍ ارتوبٖی ًبقی اظ ارطای ؾیؿتن 
 کـبضگعاضاى ارطایـی،   )زٍلـت،  الـصکط گبًـِ فـَ   ، ثحج تجییي انَل اذالقی حبکن ثط ضفتبض َٖاهل ؾِضاثُِ

بلِٗ حبيـط ضٍقـي   ـیبثس ٍ ثط ّویي هجٌب يـطٍضت هُـ  یت ٍ ربیگبُ ٍیػُ ٍ ذبنی هیاّوزیبى هبلیبتی( ؤه
زض  1گطاهالحِٓ هکبتـت اقتهـبزی ٌّزـبض   قبثلآًچِ کِ ثِ تحقی  ثبیس ثِ آى اٖتطاف ًوَز تَفی  قَز. هی

 تَاى زاًؿت کِ هُبلٗـبت ٍ هحتَیـبت  ایي ظهیٌِ اؾت ٍ هکتت اقتهبزی اؾالم ضا زض نسض ایي هکبتت هی
رب کِ ثبٍضّب ٍ ضفتبضّبی زیٌی ٍ . اظ آى(39: 1387 )قْبة، ثط ایي ازٖبؾت هقبلِ ًیع ًوبیبًگط ٍ گَاّیایي 

، هکبتـت  گؿـتطزُ زض ضفتبضّـبی اقتهـبزی زاضز   زلیل آهیرتگی قسیس ثب ظًسگی هـطزم، ثبظتـبثی   هصّجی، ثِ
ٌـس زض  ًوبیثبٍضّب ٍ اٖتقبزات َطاحی هیاقتهبزی ٌّزبضگطا کِ انَل ٍ هجبًی اقتهبزی ذَز ضا ثط پبیِ ایي 

ّبی هبلیبتی ٍ ًیل ثـِ اّـساف   فطآیٌسّبی اقتهبزی اظ رولِ زّی ثِ احطات ارتوبٖی فٗبلیتکٌتطل ٍ رْت
تأحیط  ّوچٌیيّبی اذالقی هَيَٖبت اقتهبزی ٍ ضٍ ثطضؾی انَل ٍ رٌجِاًس ٍ اظ ایيتط ثَزُهطثََِ هَف 

 .ربی هُبلِٗ ٍ تحقی  فطاٍاى زاضز ّبی هْوی اؾت کِ اظ هقَلِثبٍضّبی زیٌی ثط اذال  اقتهبزی 
ی کل کِ ثِ ثطضؾیذَضین هی ثطاظ تحقیقبت  ایهُبلٗبتی زض ایي ظهیٌِ ثِ هزوَِٖ یزض ثطضؾی پیكیٌِ    

ّبی بضچَة تحلیلٍْ تسٍیي آى زض چ هفَْم هبلیبت زض اقتهبز اؾالهی ٍ هُبلِٗ اثٗبز فقْی ٍ کبضثطزی
اذتهبض ًیع زض ایٌزب هیؿط  حس ق  پطزاذتي ثِ ّوِ ایي هُبلٗبت حتی زضثسٍى .اًساقتهبزی پطزاذتِٖلوی 
تطیي آًْب ثِ پػٍّف تطیي ٍ الجتِ هطتجٍضٍ زض ازاهِ ٍ ثب ضٖبیت ًْبیت اذتهبض ثِ ثطذی اظ هْنایي ظ ،ًیؿت

 قَز:حبيط اقبضُ هی

                                                 
1. Normative Economies 
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طضؾی ث زض زاًكگبُ قْیس ثْكتی اضائِ ًوَزُ ثِ 1379کِ زض ؾبل  ذَز ًبهِٖجبؼ ذساثركی زض پبیبى -
-تبهبلی لِ اقبضُ کطزُ اؾت کِي هؿأـپطزاذتِ ٍ ثِ ای ّبی اؾالهیاؾبؼ الگَی هبلیبتط اضث ثطـهبلیبت ث

 .زٌّسٍ ٖسالت هبلیبتی ضا پَقف هی یّبی تٌبؾجی کبضایّبی اؾالهی ثب ًطخ
ّب زض هبلیبت ثط قطکتاضقس ثِ ثطضؾی ًبهِ کبضقٌبؾیٍ زض قبلت پبیبى 1379پَض زض حوعُهحوس حؿیي  -

اظ رولِ  ٍیّبی زؾت آهسُ اظ تحلیلًتبیذ ثِ پطزاظز.هی ّبی اؾالهیایطاى ثطاؾبؼ الگَی هبلیبت
ّب ثب الگَی یبز قسُ زّس کِ ًٓبم ؾبث  هبلیبت ثط قطکتهیّبی هبلیبتی ٍ تحلیل ٍاضیبًؽ ًكبى کكف

 .تُبث  ًساضز
  ازثیبت  ثِ  ثب تَرِ ؛زض اؾالم  هبلیبتی  ًٓبمزض َطح پػٍّكی ذَز تحت ٌَٖاى  1381لكگطی زض ٖلیطيب  -

 ُ اؾت.زطک  ضا ثطضؾی ّبی اؾالهیهبلیبتاظ   ّبیی هَرَز اثٗبز ٍ رٌجِ  هبلیبتی
ض اقتهبزی ظکبت ٍ هبلیِ ای آحبثب تحلیل هقبیؿِ 1383زض  ٖؿکطیهحوس هْسی  ٍ کویزبًی اکجط -

ثِ ایي َزُ ٍ ایي زٍ ًَٔ هبلیبت ضا ثط ضقس اقتهبزی، تَضم ٍ ضفبُ اقتهبزی تجییي ًوبیذ ٍيٕ تتَضهی، ً
زٌّسُ ٍ ًبیی کِ تٗبلین اؾالهی ثطای ظکبتآحبض هخجت ضفبّی زض ٍيٕ ظکبت، زض فاًس کِ ًتیزِ ضؾیسُ

ّب ٍ پطزاذت گیطًسُ تطؾین ًوَزُ، زض هقبیؿِ ثب آحبض هٌفی ضفبّی هبلیِ تَضهی، ًٓیط اذتالل زض ًٓبمظکبت
 .کبّف هَرَزی پَلی ٍاقٗی، ثؿیبض هتوبیع اؾت

ثت بحضا فطيیِ ایي  ٍی ضا ثطضؾی کطزُ اؾت. ربیگبُ ذوؽ زض اقتهبز اؾالهی 1386فیى زض  ٖلیطيب -
 .ذوؽ ثركی اظ هبلیِ ٖوَهی اؾت کِ زض اذتیبض زٍلت اؾالهی گصاقتِ قسُ اؾتکٌس کِ هی
ثِ  ثب ثیبى اًَأ هٌبثٕ هبلی زٍلت اؾالهی ٍ ذهَنیبت ّط ی  ایهقبلَِی 1387زٍاًی زضهزیس ضيبیی -

کبضایی ثَزى اظ ثطٍظ ٖسمحجبت ٍ ٖجبزی ،ّبی اؾالهیهبلیبت ًطخ پبییيکٌس اظ رولِ ایٌکِ ًتبیزی اقبضُ هی
 .کٌسرلَگیطی هی

س تب ثب اؾتفبزُ اظ قَاًیي اقتهبزی اؾالم ضًٍس ًؾٗی زاض 1391 زض قْطکیرَاز ٍ  السیٌیقوؽ ههُفی -
تَرِ ثِ ثٗس اٖتقبزی ٍ اًس کِ ْب ًتیزِ گطفتِآً ٌس.ضیعی کٌؾبظی ی  الگَی هبلیبتی هٌبؾت ضا َطحپیبزُ

 .ؾبظی ی  الگَی هبلیبتی هٌبؾت ضا تؿْیل کٌستَاًس ضًٍس پیبزُتوطکع ثط ضٍی ضٌّوَزّبی الْی هی
طفیت ثبلقَُ ذوؽ ثب ـطآٍضز ْـثِ ث یتحقیقَی  1391 زض کبقیبىٖجسالوحوس ٍ  ٖؿگطی هحوسهْسی -

زّس بى هیـًكٍ ًتبیذ آًْب  اًسبز ایطاى پطزاذتِـؾبظی ذطز ٍ ضٍـ کالى زض اقتهجیِـاؾتفبزُ اظ زٍ ضٍـ ق
 .، هقساض ْطفیت ثبلقَُ ذوؽ زض اقتهبز ایطاى اظ زضآهس هبلیبتی ثیكتط ثَزُ اؾت1381-1387کِ زض زٍضُ 

ّبی انالح ؾبذتبض ٍ ثؿٍ پبیِثِ هَئَ  1391زض  ذبزهی ربهربًِ اکجطٖلیٍ زٍاًیضيبیی هزیس -
پطزاذتِ ٍ ًتیزِ  بت ثط ٖبیسی ؾطهبیِکیس ثط هبلیأّبی اؾالهی ثب تهبلیبتی زض تُجی  ثب الگَی هبلیبت

  ّبیی ثب هبلیبت ثط ٖبیسی ؾطهبیِ زاضز.ذوؽ ثط هٌبفٕ ؾطهبیِ قجبّت ثؿیبض ٍ تفبٍتاًس کِ گطفتِ
ّبی اؾالهی زض ؾجس هیعاى هبلیبت 1391 ای زض ؾبلزض هُبلِٗ یگبًِییٍفب ضيب ٍ احوسی هحوسٖلی -

ضا  اؾتفبزُ اظ هبتطیؽ حؿبثساضی ارتوبٖیاقتهبزی ثب  ای ذبًَاضّب ٍ هیعاى احطپصیطی آى اظ ضقسّعیٌِ
زض هٌبَ  قْطی ذبًَاضّبی ثب زضآهس ثب  ثِ ًؿجت ؾْن  اًس کًِوَزُ ٍ ثِ ایي ًتیزِ زؾت یبفتِ ثطضؾی

http://mesbah90.rasekhoonblog.com/show/154854/
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اًس ٍ زض هٌبَ  ضٍؾتبیی تقطیجبً ّوِ ذبًَاضّب ی  ًؿجت ثیكتطی اظ زضآهس ذَز ضا نطف ایي اهَض کطزُ
 .کٌٌسیي اهَض هیّبی ذَز ضا نطف اهؿبٍی اظ ّعیٌِ

هبلیبت ثط  91 ای زضؾبلزض هقبلِ هحوسیحبدفطقتِ ٍ  ذبزهی ربهربًِاکجط ٖلی ،زٍاًیضيبیی هزیس -
ذوؽ، کلیِ اًس کِ ًتیزِ گطفتِ زازُ ٍ هزؤَ زضآهس ضا ثب ذوؽ اظ هٌٓط فقِ اؾالهی هَضز هقبیؿِ قطاض

 تَاًسیثبقس ٍ هؾبذتبضّبی هَضز ًیبظ هبلیبت ثط هزؤَ زضآهس )ثسٍى تَرِ ثِ هالحٓبت ارطایی( ضا زاضا هی
 َز.ٌَٖاى ربیگعیي هبلیبت ثط زضآهس اقربل یب ذبًَاض زض ًٓط گطفتِ قثِ
اًس ضا ثطضؾی ٍ تالـ کطزُ الجالغِفطایٌس ٖسالت هبلیبتی زض ًْذ 1392 زضزاضاثی فطقتِ  ٍهطٍتی  ؾْطاة -
زٌّسگبى، ضاّکبضّبی ضاّجطزی ثطای ٖسالت گؿتطی زض اذص هبلیبت ٖطيِ يوي اضائِ ؾیوبی هبلیبتتب 
 .قَز
زض هقبلِ ذَز احطات ظکبت ٍ اًفب  ضا ثط ههطف کل ثطضؾی کطزُ ٍ ًكبى زازُ اؾت  1985هٌَض اقجبل زض  -

کلی اظ قجل  یکِ ثب ایٌکِ ظکبت ٍ اًفب  ثب حجبت ؾبیط قطایٍ زاضای احطات اًجؿبَی ثط ههطفٌس اهب ًتیزِ
 قبثل تٗییي ًیؿت.

قف ظکبت زض کبّف فقط ضا زض ًیزطیِ هَضز ثطضؾی قطاض زازُ ً ایهُبلَِٗی  2111 آزثبیَ زض آض. اثطاّین -
تَاًس زض ضاؾتبی فقطظزایی اظ کٌس کِ زٍلت هیهی تأکیسزض ایي هُبلِٗ قَیب ثط ایي ًتیزِ هحق   .اؾت

 ى ٍ ؾٌت تكطیٕ قسُ کو  ثگیطز.آکِ زض قطًحَیِظکبت ث
ّبی گؿتطُ ٍؾیٗی اظ هُبلٗبت ثب ظهیٌِضغن هكبّسُ ٖلی، هجٌبی تحقیقبت هحق  زض ایي هقبلِ ثط    

ّن اظ  ّبی ٖلَی آىتحلیل ٍ تجییي انَل اذالقی حبکن ثط هبلیبت ََض ذبل ثِهطتجٍ؛ هُبلٗبتی کِ ثِ
تط هَضزًٓط زض ایي هقبلِ پطزاذتِ ثبقٌس تقطیجبً ٍرَز ًساضًس ٍ زقیقبً ثِ ّویي زلیل اؾت زض ظٍایبی ترههی

 ٍرِْ ّوت قطاض گطفتِ اؾت.   هُبلِٗ اذیط، تحلیل ایي هَئَ
 

 ّای ػلَیتزیي اًَاع هالیاتهختصزی در هؼزفی هْن .3
ثـِ زٍ زؾـتِ تفکیـ      تَاى اًَأ هٌبثٕ هبلیبتی ٖلـَی ضا ( هیٔاًسیكِ حًطت اهیط) ثطاؾبؼ ؾیطُ ٖولی ٍ
 .ّبی حکَهتیٍ زؾتِ زٍم: هبلیبت ّبی هٌهَلکطز: زؾتِ اٍل: هبلیبت

 ّای هٌصَص در حکَهت ػلَی:هالیاتتزیي اًَاع هْن .1-3

ٍ  تطیي هٌبثٕ زضآهسی حکَهت ٖلَی زضآهسّبی حبنل اظهْن یکی اظ :سکات .1-1-3 نـسقبت   ظکـبت 

 27ٔ( زض ثـیف اظ  گطزز کِ ثساًین حًطت اهیـط) هی تطثَزُ اؾت. اّویت ایي هٌجٕ زضآهسی ٌّگبهی ضٍقي
ٍ ، اضظـ ٍ ضُثِ ظکبت اقبضُ ًوَزُ ٍ اّویت ...( هؿتقیوبً ّب ٍّب، ًبهِهَضز )اظذُجِ  نـسقبت ضا  آٍضز ظکـبت 

ٕ ًحـَُ  ضا تجییي ٍ فلؿفِ آى قطایٍ پطزاذت ظکبت ٍ هُطح ٍ ٍ  ی روـ  یًحـَُ  آٍضی آى تَؾـٍ هـأهَضاى 
 .(68 :1387 ،)قْبة اًسضا تكطیح فطهَزُ تقؿین آى

 اؾت کِ الجتـِ ؾـْن آى زض  زٍلت ٖلَی ذوؽ  ّبی هٌهَل زضیکی زیگط اظ هبلیبت خوس: .2-1-3

تطتیت گطچِ ذوؽ ضا (. ثسیي361 :7، د 1381، )ضقبز هیبى هٌبثٕ هبلی زٍلت ٖلَی چٌساى ظیبز ًجَزُ اؾت
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 زض )ٔ(حـبل حًـطت اهیـط   حکَهت ٖلَی زاًؿت اهب زض ٖیي یهٌبثٕ هبلی ٖوسُ تَاى ّوبًٌس ظکبت اظًوی
 .(695، الجالغًِْذ ٌَٖاى هخبل:ِثًوَزُ اؾت ) یبز ذوؽ ًیع حکن اظ ّب ٍثطذی اظ ذُبثِ

 هٌبثٕ هبلی زٍلت ٖلَی کِ ؾْن آى زض زضآهسّبی زٍلت هصکَض یکی زیگط اظ خزاج ٍ جشیِ: .3-1-3

(. هٌَٓض 372 :7، د 1381قَز )ضقبز، رعیِ هی ء ثَزُ کِ قبهل ذطاد ٍتَرِ ثَزُ اؾت زضآهسّبی فیقبثل
هتَى  قَز. ثطاؾبؼ هُبلِٗ هؿتٌسات ٍذبنی ٍيٕ هیظهیي  ای اؾت کِ ثطذطاد هبلیبت یب اربضُ اظ

تَرِ ثِ َٖاهل  ثَزُ ٍ ثب قَز کِ هقساض ذطاد زض ظهبى زٍلت ٖلَی هتغیطضٍقي هیهرتلف تبضیری 
 1411قید ََؾی،   ؛116: 11ـ.  ، د ّ 1411حطٖبهلی، ) قسُ اؾتثب لحبِ آًْب تٗییي هی هرتلف ٍ

  .(115 :4د  ،. ـّ
رعیِ اظ ًٓط انُالحی  آیس.قوبض هیاظ هٌبثٕ هبلی هْن زٍلت ٖلَی ثِ رعیِ ًیع یکی، زض کٌبض ذطاد    

اهب  هبلیبتی ؾطاًِ ثَز بلیبت ٖوَهبً قس. ایي ههبلیبتی اؾت کِ اظ کبفطاى اّل کتبة یب هكطکبى گطفتِ هی
 بلیبت ثَزیکی اظ هؿبئل هْن زض تٗییي هقساض رعیِ تَرِ ثِ قطایٍ ٍ تَاًبیی پطزاذت هكوَلیي ایي ه

 .(62 :1416ٖجیس، ؛ اث578َ، الجالغِ)ًْذ

 ّای حکَهتی هالیات .2-3
زیس ذَز زض ضاؾـتبی تزْیـع هٌـبثٕ هـبلی     ٍاؾُِ نالحِّبیی ّؿتٌس کِ زٍلت اؾالهی ثایي زؾتِ هبلیبت
ّبی ذَز زض ارطای ٍْبیف هحَلـِ ٍ ثؿـٍ ٖـسالت ارتوـبٖی ٍ اضتقـبء ضفـبُ       ٌِـعیـهیي ّأهَضزًیبظ ثطای ت

ّبی حکـَهتی هكـَْضًس هوکـي اؾـت     ّب کِ انُالحبً ثِ هبلیبتًوبیس. ایي گًَِ هبلیبتٖوَهی ٍيٕ هی
ّبی زیگط اذـص آًْـب   ّبی ذبنی ثِ اقتًبء قطایٍ اٖوبل ٍ زض زٍضُّبی هؿتوطی ًجبقٌس ٍ زض زٍضُهبلیبت

قبثل تَرـِ ًیؿـت ٍ اظ    ّب زض هٌبثٕ هبلی زٍلت ٖلَی چٌساىگًَِ هبلیبتهٌتفی قسُ ثبقس. گطچِ ؾْن ایي
ّـبی حکـَهتی زض زٍضاى   َطف زیگط هٌبثٕ تبضیری ٍ هؿتٌسات چٌساًی کِ قـَاّس هتٗـسزی ضا اظ هبلیـبت   

تـَاى ٍ ثبیـس   ؛ اهب هُبث  ثب ضٍایبت پطاکٌـسُ ٍ هٗـسٍز هـی   ی اضائِ ًوَزُ ثبقٌس زض زؾت ًیؿتحکَهت ٖلَ
هٌقـَل اظ   اؾبؼ ضٍایـبت َاى هخبل ثطٌِٖکطز ث ّبی حکَهتی ضا ًیع ثِ هٌبثٕ هبلی زٍلت ٖلَی ايبفِهبلیبت

اؾجی کِ چـطای آظاز زاقـت زٍ    ََض ؾطاًِ ثط ّط)ٔ( زض ّط ؾبل ثِاهیط ، حًطتاهبم ثبقط ٍ اهبم نبز )ٔ(
 (.51: 6 . ، دـّ 1411، )حطٖبهلی زیٌبض ٍ ثط ّط اؾت تٌسضٍ ی  زیٌبض هبلیبت ٍيٕ ًوَزُ ثَزًس

ّبی ٖلَی ثِ تحلیل انَل اذالقی حبکن ثط ًٓبم هبلیبتی ٖلَی هبلیبتاکٌَى ثب تَرِ ثِ قٌبذت اًَأ     
 ،هَضاى ٍ کـبضگعاضاى ارطایـی  هأ ،گبًِ شیسذل زض ایي ًٓبم )زٍلتثِ تفکی  انَل حبکن ثط ضفتبض َٖاهل ؾِ

ًوـبیین کـِ    تأکیـس تـط  نـَضتی ٍايـح  ِاهب  ظم اؾت قجل اظ ازاهِ ایي ثحج ث پطزاظین.بى هبلیبتی( هیهؤزی
ای اؾت کِ ثط ، هٌف ٍ هكی ضفتبضی ٍیػُزض ایي هقبلِ "ن ثط ًٓبم هبلیبتیانَل اذالقی حبک"َض هب اظهٌٓ

 فطآیٌـس هٌعلِ ضٍح ًـبْط ثـط   َِطاحی ٍ ارطای ًٓبم هبلیبتی ٖلَی حبکن اؾت ٍ زض ٍاقٕ ایي انَل ث فطآیٌس
زیـبى  ؤ)پطزاذت هبلیـبت تَؾـٍ ه   زّی)َطاحی ٍ ارطای ًٓبم هبلیبتی تَؾٍ زٍلت( ٍ هبلیبت هبلیبت ؾتبًی

 هبلیبتی( زض کٌبض ٖولیبت فیعیکی هطثََِ اؾت.
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 تا ًظام هالیاتی اس دیذگاُ ػلَی رفتار دٍلت اسالهی در ارتثاط اصَل اخالقی حاکن تز .4

ّبی هتٌَٔ اؾالم زض ضؾیسى ثِ ّوِ اّساف اقتهبزیف اظ رولِ زض اضتجبٌ ثب اّسافی کِ اظ ٍيٕ هبلیبت
قسى ّب ّوطاُ ثب پیبزُقَز ظیطا تحق  ایي اضظـّبی اذالقی ذبضد ًویکٌس اظ چْبضچَة اضظـزًجبل هی
ؾبؼ . ثطا(195 :1371 زاًكگبُ، )زفتط ّوکبضی حَظُ ٍ اظ اّساف هکتت اؾالم اؾت اؾالهی اقتهبز

تقؿین  تَاى ثِ ؾِ زؾتِ ّبی اقتهبزی اؾالم ضا هی ََض کلی آهَظُثِ ،هُبلِٗ هتَى ٍ هؿتٌسات هَرَز
 ًوَز:
ثیٌی اؾالم ضا هكرم ًوَزُ ٍ ظیطثٌبی فکطی هکتت کِ فلؿفِ اقتهبز اؾالهی ٍ  رْبى ّبیی آهَظُ -الف

 ثبقس، هبًٌس اٖتقبز ثِ ذسا ٍ هبلکیت حقیقی اٍ. ٍ ًٓبم اقتهبزی اؾالم هی
حل  ّبی ثرف اقتهبز زضاضتجبٌ ثبگعاضیّب ٍ ؾیبؾتضیعی ذٌَُ کلی حبکن ثط ثطًبهِ انَل ٍ -ة

هبلکیت »قَز، ّوبًٌس  یبز هی« هکتت اقتهبزی»ٌَٖاى ِهؿبئل ٍ هكکالت ایي ثرف کِ اظ آى ث
 «.لعٍم زذبلت زٍلت»ٍ « هرتلٍ

ٍ الگَّبی ضفتبضی هٌبؾت کِ ًٓبم  ی  ظم ثطای تٌٓین ضٍاثٍ اقتهبزیانَل ٍ احکبم حقَقی ٍ اذالق -د
ضؾس ایي  ًٓط هیزّس. ثِ لَة، ثِ زؾت هیقتهبزی هُّوبٌّگ ٍ هٌؿزوی ضا ثطای ضؾیسى ثِ ٍيٗیت ا

گوبى اظ زیسگبُ  (. ثی4: 1387، غفبضی)ّب، ربیگبُ ثؿیبض هْوی زض اثٗبز اقتهبزی ٍ تطثیتی زاضز  ًَٔ آهَظُ
ََض کبهل، تحت تأحیط ثبٍضّبی زیٌی ٍ اضظقی اؾت ٍ ثِ م، اقتهبز ٍ ضفتبضّبی اقتهبزی ثِهکتت اؾال

 (.5اّساف زیٌی اًزبم گیطز )ّوبى، ّب ٍ ضفتبضّبی اقتهبزی ثبیؿتی ثب  ََض کلی توبم ثطًبهِ
ٍیػُ اظ زیسگبُ ٖلَی ایٌؿت کِ نطفبً زض پی تٗبلی ِّبی ثطرؿتِ زٍلت اؾالهی ثیکی اظ ٍیػگی    

 اضتقبء رَاهٕ اًؿبًی ضا زض گطٍ تٗبلی اذالقی ٍت ثلکِ ؾٗبزت ٍ تهبزی اًؿبًی ًیؿٍيٗیت هبزی ٍ اق
ثیٌس ٍ ثط هجٌبی ّویي پكتَاًِ فکطی ٍ زض ضاؾتبی ارتوبٖی آًْب زض کٌبض اضتقبء ؾُح ضفبُ اقتهبزی هی
پطزاظز کِ زٍلت اؾالهی زض ًوبیس ثِ تجییي انَلی هیٍْبیفی کِ ثطای ًیل ثِ ایي ّسف اؾبؾی تطؾین هی

تطیي بم هبلیبتی ثبیس ثِ آًْب پبیجٌس ثبقس. هجتٌی ثط اًسیكِ ٍ ؾیطُ حکَهتی حًطت اهیط)ٔ(، هْنَطاحی ًٓ
 قطاض ظیطًس:ِ ایي انَل ثط پبیِ ثطضؾی ٍ تحلیل هؿتٌسات هَرَز  ث

 ٍ پایثٌذی تِ آى اجزای قَاًیي ٍ هقزرات   .1-4
ّـب ٍ  ّب ٍ چِ زض ثطقطاضی هٗبفیتهجٌب ٍ ًطخ)چِ زض ضاثُِ ثب  تطزیس هَئَ پبیجٌسی ثِ هقطضات هبلیبتیثسٍى

( ٍ ایزبز ی  فًبی هبلیبتی ثب حجبت ٍ قبثـل اٖتوـبز   ٍ ّوچٌیي تٌجیْبت ٍ رطاین هطثََِتكَیقبت هبلیبتی 
ٌٖـَاى َـطاح انـلی ًٓـبم هبلیـبتی      ِث ٍلتای اؾت کِ هتَرِ زهبلیبتی اظ انَل ٍ تْٗسات اذالقی هتطقی

ـ  ٌَٖاى ِث ضٖبیت ایي انل اؾت. َـَض  ِیکی اظ هؿبئل هَضز تَرِ زٍلت ٖلَی زض ارطای احکبم ٍ قـَاًیي ث
قبثـل   ههلحتی یب گعیٌكی آًْـب کـبهالً   ،آهیعذبل ٍ پطّیع اظ ارطای تجٗیىََض ِٖبم ٍ هقطضات هبلیبتی ث

ّبی هرتلف ؾیطُ حکَهتی ذَز ضا ثط پبیِ پطّیـع اظ  ّب ٍ ًبهِ)ٔ( زض ذُجِٖلی اهبم َْز اؾت.ـلوؽ ٍ هك
فطهبیٌس کِ یکـی  ََض هؿتقین ٍ غیطهؿتقین تطؾین ٍ تجییي هیکٌی ٍ ترلف اظ هقطضات ٍ احکبم ثِقپیوبى
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ِ  ّبی هَرَزتطیي ًوًَِاظ هْن  اؾـت  53 ی، زؾتَضات آى حًطت زض قبلت هٌكَض حکَهت ٖلـَی زض ًبهـ
 .(564 الجالغِ،)ًْذ

 زف تِ درآهذساسیصِ جای تَجِِاهؼِ تتوزکش تز ػوزاى ٍ آتادساسی ج تَجِ ٍ .2-4

ؾَیِ ٍ هجتٌی ثط زضآهسؾبظی ثِ ًٓبم هبلیبتی ٍ َطاحی ٍ ارطای  ثط ّوگبى پَقیسُ ًیؿت کِ ًگبُ ی 
ّبی هرتلف ّب ٍ قبثلیتکبضگیطی توبم ْطفیتِهٌٗبی ٖسم اؾتفبزُ ٍ ثِ ًٓبم هصکَض فقٍ ثط ایي هجٌب، ث

ت ثِ ًٓبم هبلیبتی هٌزط ثِ غفلت اظ ٍْیفِ چٌیي زیسگبّی ًؿج گصاضی اؾت.ّب زض اثٗبز ؾیبؾتهبلیبت
ّب ثطای تزْیع هٌبثٕ ٍنَل هبلیبت هبّیت ٍرَزی زٍلت زض ضاثُِ ثب تَؾِٗ ٍ آثبزؾبظی ربهِٗ ٍ انلی ٍ

زض ضاؾتبی ایفبی ایي ٍْیفِ ذُیط گطزیسُ ٍ اظ ایي لحبِ ّطگع ًگطقی اذال  هساضاًِ ٍ هتْٗساًِ ًؿجت 
ثط ٍْیفِ  تأکیس، يوي ثطای ثِ فٗلـیت ضؾبًیسى ایي انل )ٔ(ٖلی هبما تَاًس تلقی قَز.ثِ ربهِٗ ًوی

ضا ثِ ایي تْٗس هْن زض َطاحی ٍ اذص آثبزؾبظی ظهیي اّتوبم زٍلت ٖلَی  زٍلـت اؾالهی زض ٖوطاى ٍ
ثبیس ثیف اظ تحهیل ذطاد زض اًسیكِ ظهیي ثبقى، ظیطا ذطاد حبنل "فطهبیٌس: ٍ هی زاًسهبلیبت العاهی هی

ثِ آثبزاًى ظهیي ٍ ّط کِ ذطاد َلجس ٍ ظهیي ضا آثبز ًؿبظز، قْطّب ٍ هطزم ضا ّالک کطزُ اؾت  ًكَز، هگط
زضحقیقت ثِ اؾتٌبز زیسگبُ ٖلَی ی  ًٓبم (. 578 ،الجالغًِْذ) "ٍ کبضـ اؾتقبهت ًیبثس، هگط اًسکى

ات هٌفی ٍ پیبهسّبی ؾجت ایزبز احط ٍنَل ٍ... ی، ًحَُطخً ،ٍاؾُِ ًبهٌبؾت ثَزى هجٌبِچٌبًچِ ثهبلیبتی 
ترطیجی ثطای ٖوطاى ٍ آثبزؾبظی قْطّب ٍ ربهِٗ اظ َطی  تًٗیف تَاى ٍ اًگیعُ ٍاحسّبی ثرف 

هی هُلَة ٍ قبثل قجَل ًرَاّس ؾبظتطیي ًَٔ هبلیبت ّن ثبقس؛ ّطگع ًٓبذهَنی گطزز؛ حتی اگط پَل
تْٗسآٍض؛ زٍلت اؾالهی ضا هَْف ثِ ٌَٖاى یکی اظ انَل اذالقی ٍ ِتطتیت ضٖبیت ایي اهط ثثسیي .ثَز

 ًوبیس.ّبی ٖوطاًی ٍ تَؾِٗ ٍ ّوؿَ ثب آًْب هیبضچَة ثطًبهَِْطاحی ًٓبم هبلیبتی زض چ

جای تَجِ هحض تِ ِّای حوایتی اس ساختار تَلیذی تتَجِ ٍ توزکش تز سیاست .3-4

 کسة درآهذ
ای َی یکی زیگط اظ انَل اذالقیثطاؾبؼ ؾیطُ ٍ اًسیكِ ٖل ،ثِ آًچِ کِ زض قؿوت قجلی هُطح قسهكب

ّب هَضز تَرِ قطاض گطفتِ ٍ ضٖبیت گطزز تَرِ ٍیػُ ثِ حصف کِ ثبیس تَؾٍ زٍلت زض َطاحی هبلیبت
ثركی زٍلت ٖلَی ثب زضک تَاى ّبیی اؾت کِ ثب اضتقبء ؾُح کوی ٍ کیفی تَلیس ؾبظگبضی ًساضًس.هبلیبت

ضا ثطزاقتي هَإً هَرَز ثط ؾط ضاُ تَلیس ٍ ٖولکطز افعایف تَلیس ربهِٗ؛ ٍْیفِ انلی زٍلت  ذهَنی زض
ّطگع ترفیف زازى زض ذطاد تَ ضا " فطهبیٌس:هی ٍ زاًسٍاحسّبی ذهَنی ٍ حوبیت اظ ایي ثرف هی

ٍ ثط ایي اؾبؼ ثِ هبل   (579)ّوبى، "ثبزاًی قْطّبی تَ ...آای اؾت زض ًگطاى ًؿبظز ظیطا آى اًسٍذتِ
ٍ ثب ( 581)ّوبى، ای زاقتِ ٍ زض ٍاقٕ تَلیسکٌٌسگبى ٍ ثبظضگبًبى تَرِ ٍیػُزّس کِ ثِ نٌٗتگطاى زؾتَض هی

 (. 579، )ّوبى تٌٓین هبلیبت ٍ ذطاد ثِ ًحَی کِ هبًٕ تَلیس ًگطزز ثِ آًبى کو  ًوبیس
ایٌؿت کِ اذال  اقتهبزی زض ضاثُِ ثب ًٓبم هبلیبتی حکن  قبثل اؾتٌتبد اؾت تَيیحبت فَ آًچِ اظ     
 ،ضقس اقتهبزی ربهِٗ هغبیطت زاضًس ّبیی کِ هبًٕ اضتقبء کوی ٍ کیفی تَلیس قسُ ٍ ثبهبلیبتکٌس کِ هی

 ًجبیس زض ؾیؿتن هبلیبتی َطاحی ٍ گٌزبًسُ قًَس.  ،آفطیي ّن ثبقٌس حتی اگط ثطای زٍلت ثؿیبض زضآهس
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هتی ل گْطثبض حکَهحتَای زؾتَضالٗو تأهل زض زقت ٍ زض پبیبى ایي ثرف  ظم اؾت اقبضُ ًوبیین کِ ثب    
ـ   ای زض، ًکبت اضظًسُطـاقتٔ( ثِ هبل حًطت اهیط) ِ  ـاؾـترطاد زی انـَل اذالقـی    یسگبُ ٖلـَی زض ظهیٌـ

آثبزؾبظی ٍ ّوچٌیي تَرِ ثـِ لـعٍم    الطٖبیِ تَؾٍ زٍلت زض َطاحی ًٓبم هبلیبتی زض ضاثُِ ثب ٖوطاى ٍ ظم
 آیس:زؾت هیِافعایف تَلیس ٍ ضقس اقتهبزی ربهِٗ ث

ٍ  کـِ ٖوـطاى  حکَهت ٖلَی ًٓبهی  ّب زضطاحی هبلیبتَ اٍل ایٌؿت کِ زض یًکتِ      ، افـعایف تَلیـسات 
هُلَة  ًسّس ًٓبم هبلیبتی ؾطلَحِ تالـ ذَز قطاض ٍ ٍرِْ ّوت پَیبیی ثرف ٍاقٗی اقتهبز ضا تحطک ٍ

ِ  ٍ پصیطفتٌی ًیؿت ٍ ضفتبض زٍلت زض ایي ذهَل ثبیس ثب اٍلَیت ربهٗـِ زض   تَؾـِٗ ٍ آثبزؾـبظی   ثركـی ثـ
T ّب ضا ثبؾپؽ ٍيٗیت هبلی ذَز ثبقس. اگط هبلیبت اٍل ٍ یهطحلِ

FRٍيٕ هٌبثٕ هبلی زٍلت ضا ثب  ٍ 1
2 ٍ 

DI ثب ّبی تَؾِٗ ضاقبذم
ًكبى زّین ضٍاثٍ ظیط گَیبی تقسم تَؾِٗ ٍ آثبزاًی ثط تزْیـع هُلـ  هٌـبثٕ     3

 هبلی زٍلت اظ زیسگبُ ٖلَی ذَاٌّس ثَز: 
(1) T= f (DI)           FR= h (DI)          

 ٍ زضًتیزِ هٌـبثٕ هـبلی زٍلـت    (T) زضآهسّبی هبلیبتی آیس کِهی ثطٍ ّوچٌیي تَاثٕ فَ   َيیحبتت اظ    

(FR) ً0) ثـِ ٍيـٗیت تَؾـِٗ کكـَض ثؿـتگی زاضز      هؿتقیوب<h ٍf )  ،(. زض ّوـیي  51 :1387)قـْبة
ّبی نحیح ٍ هٌبؾت زض اًسیكِ ٖلَی ثطقطاضی هٗبفیت ذهَل ربلت اؾت کِ ايبفِ ًوبیین کِ زض هٌٓط

گصاضی زٍلت ثطای افعایف تَلیس ٍ زض ًْبیت افعایف زضآهـسّبی ٖوـَهی   ّب ثِ ًَٖی، ؾطهبیِاٖوبل هبلیبت
ـ   ٍ هٌبثٕ هبلی زٍلتی  اؾت. ثؿیبض ربلت اؾت ٍقتی زض هقبم هقبیؿـِ   ذ اهـطٍظی زض هجبحـج   ثـب هفـبّین ضای

، )ّوـبى  هقبیؿـِ ٍ تحلیـل ًوـبیین    4زیسگبُ ًبة ٖلَی ضا ثب ًٓطیِ هُطٍحِ تَؾٍ آضتَض  فـط هبلیبتی، ایي 
کٌس کِ َطاحی ًٓبم هبلیبتی ثط یـن هـَی حکـزٍم ایٌؿت کِ انَل اذالقی زضحکَهت ٖل یًکتِ    

ًتیزِ افعایف زضآهس  آٍضی هبلیبت ٍ زضف تَلیسات ًؿجت ثِ روٕفبیسُ افعای هساض ایي ثبقس کِ اّویت ٍ
 زض ٍاقٕ ٖوطاى ٍ افعایف تَلیسات ٍ اؾت ثٌبثطایي زض تعاحن ثیي افعایف زضآهس هبلیبتی ٍ زٍلت ثیكتط
 ضیعی ٍظیطهحَض ثطًبهِ یِٖجبضت ثْتط ثطای زٍلت ٖلَی ثبیس ًبهٗبزلِ، زٍهی تقسم زاضز. ثآثبزاًی ربهِٗ

 ّبی اقتهبزی قطاضگیطز.فٗبلیت
کٌٌسُ تغییط ًْبیی زض ٍ هٌٗکؽ هكت  تبثٕ تَلیس Qهُلَثیت ، ٍ یزٌّسًُكبى u(، 2ًبهٗبزلِ ) زض    
Tٍ تَلیس  اؾت. تغییط زض هقساض هبلیبت ٍ لصا هقساض زضآهس هبلیبتی یزٌّسُكبىٍ ً هكت  تبثٕ هبلیبتی 
ثبیس ثیكتط اظ هُلَثیت تغییط زض زضآهس هبلیبتی  زاضز کِ هُلَثیت تغییط زض تَلیس تأکیس( ثطایي 2) یضاثُِ
 ههلحت ٍ ای اًتعاٖی اظگًَِثِ هٌبفٕ زٍلت ؾبظز کِ ههلحت ًٍكبى هی ذبَط کتِ ثِ هبایي ً ثبقس.

 . گیطز ضیعی قطاضهجٌبی ثطًبهِ هٌبفٕ ربهِٗ ًجبیس تفؿیط قسُ ٍ
(2)   

                                                 
1. Tax 

2. Financial Resources 

3. Development Indexes 

4. Arthur Laffer 
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( قبثل اؾترطاد اؾت ایٌؿت کِ 564 ،الجالغًِْذ :ٌَٖاى هخبلِ)ث ؾَهی کِ اظ هؿتٌسات هَرَز یًکتِ    
کـطزى  ثِ قیوت هتَقف ٖلَی ٖسالت ارتوبٖی ثِ ایي ًیؿت کِ هیعاى ذطاد ٍ هبلیبت ضا اًسیكِ ٍ ضفتبض زض

ٍ هـی  ای ثِ قوبضربهِٗ افعایف زّین ثلکِ چٌیي ؾیبؾتی ی  ًَٔ ؾیبؾت يستَؾِٗ تَلیس ٖوطاى ٍ  آیـس 
هكی اٖتسال ًیؿت ثلکِ هغبیط ثب انـَل اذالقـی ًـبْط ثـط ضفتـبض زٍلـت زض        ثط ًتیزِ ًِ تٌْب ٖبز ًِ ٍ زض

 گطزز.َطاحی ًٓبم هبلیبتی  تلقی هی

هالیااتی را   هاددی ى أای کاِ جایاااُ ٍ ضا   تؼْذ دٍلت تز طزاحی ًظام هالیااتی  .4-4

 هخذٍش ًساسد
ثط زٍلت اؾالهی فطو اؾـت تجیـیي ًٓـبم     ِ زض َطاحی ٍ ارطای ًٓبم هبلیبتیای کاظ زیگط انَل اذالقی

هَضاى ٍ أّبی اًؿبًی ٍ ربیگبُ َٖاهل هطتجٍ ثب ایي ًٓـبم اٖـن اظ هـ   ًحَی اؾت کِ زض آى اضظـِهبلیبتی ث
تحق  ایـي اهـط هؿـتلعم ضٖبیـت ضفتـبض       ای هحفَِ ثوبًس. پطٍايح اؾت کِقبیؿتًِحَ ِزیبى هبلیبتی ثؤه

ّبی ّطگًَِ هبلیـبتی اؾـت کـِ تَؾـٍ زٍلـت      ِّبی اذالقی آى زض توبهی اثٗبز ٍ هكرهاؾالهی ٍ آهَظُ
حکَهـت، ثـب   "فطهبیٌس کِ:هی ضغن ایٌکِ حًطت اهیط)ٔ(ٌَٖاى ًوًَِ ٖلیِث گطزز.ٖلَی َطاحی ٍ ارطا هی

ثـطای   "فطهبیٌـس کـِ:  هـی  تأکیـس اهب  (71، 17 الحسیس، رلساةاثي)" آٍضزًبثَزی هبلیبت رع اًسکی زٍام ًوی
یکـی   ی زیگط؛ٌَٖاى هخبلِث (.19، 17 الحسیس، رلساثی)اثي" )هبلیبت( کؿی ضا ثب قال  ًعًیس گطفتي زضّوی

کِ ؾجت ؾطزضگوی هكوَلیي آى ًكسُ ٍ اظ ای اؾت گًَِِاظ ایي اثٗبز، َطاحی هبلیبت اظ حیج هجٌب ٍ ًطخ ث
اظ ثـیي ثـطٍز. ًْـی اظ     "زیبى هبلیبتیؤتَرْی زٍلت ًؿجت ثِ حقَ  هثی"َطی  اهکبى ثطٍظ احؿبؼ  ایي

تٗلـ   ؾَْلت زض تكریم تٗل  یـب ٖـسم   ،(579 الجالغِ،ًْذ)ثبض( هبلیبتی ) ؾٌگیي کطزى ثیف اظ حس فكبض
ّـب ثـطای   فبقس پیچیسگی ٍ قبثل فْن ثَزى ًحَُ هحبؾجِ هبلیبتؾبزگی ٍ  هبلیبت تَؾٍ ٖوَم افطاز ربهِٗ،

ٍ ًیـع زض هبلیـبت    51: 6، د. ـّـ  1411، حطٖـبهلی  :ٌَاى هخبل زض ذهَل هبلیبت حکـَهتی ِٖ)ث زیبىؤه
ِ ِ)ث ّبی ٖبز ًِتحق  ٖسالت زض ربهِٗ اظ َطی  اٖوبل هبلیبت، (515 الجالغِ،ًْذ هٌهَل: : ٌَٖاى ًوًَـ

ـ ًٓبم هبلیبتی هتٌبؾت ثب قطایٍ اقتهبزی ربهٗـِ   2پصیطیٍ اًُٗبف 1کٌٌسگی، تخجیت(391،ّوبى ٌٖـَاى  ِ)ث
ٍ... اظ رولـِ  ( 62 ،ُ.  1416ٖجیـس،  ٍَ ًیـع اث  578ّوـبى،  : ّوچٌیي ؛658، ّبی قبثل اؾتٌبز: ّوبىًوًَِ

اًسیكِ ٍ ٌَٖاى انَل اذالقی هَضز ًٓط زض ِؾبیط هَاضزی ّؿتٌس کِ ضٖبیت آًْب زض َطاحی ًٓبم هبلیبتی ث
تـطیي انـَل اذالقـی حـبفّ     قـسُ ٍ اظ هْـن   تأکیـس ّب تَنیِ ٍ ثط آًْب حًطت اهیط)ٔ(، ثساى ؾیطُ ٖولی

 .ضًٍسقوبض هیِربهِٗ ث ّب ٍ قئَى اًؿبًی زضاضظـ

 در راستای اصالح سایز اهَر جاهؼِ 3ٍ اصالح ادارُ هالیاتی طزاحی .5-4
یبتی کیفیت ازاضُ هبلیبتی زض گصاض زض ضفتبضّبی هبلیبتی َٖاهل هطتجٍ ثب ّط ًٓبم هبلثؿیبض احطیکی اظ هؿبیل 

کیس قسُ اؾت کِ حتی انالح ؾبیط أای تگًَِٖلَی ثط انالح ازاضُ هبلیبتی ثِ زٍلتزض  ًٓبم اؾت.آى 

                                                 
1. Stabilization 

2. Flaxibility 

3. Tax Administration 
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هحَض انلی ایي انالح زض  .(578 الجالغِ،)ًْذ اهَض ربهِٗ ًیع ثِ ایي اهط هَکَل ٍ هكطٌٍ گطزیسُ اؾت
ؾبظی پطزاذت هبلیبت ازاضُ ًٓبم هبلیبتی ًیع اضتقبء ؾُح توکیي اظ َطی  هساضا ٍ اًهبف ثب هطزم ٍ ؾبزُ

زیبى ًؿجت ؤحهَل اَویٌبى زض ه( ٍ ًیع 578، )ّوبى ثطای آًْب ٍ ضفٕ هَإً ٍ هكکالت آًْب زض ایي ظهیٌِ
تطتیت ضٍح حبکن ثط َطاحی ًٓبم ثسیي (.515 ،)ّوبى ؾتَطفی کبضگعاضاى زض اؾتیٌبف هبلیبتی اثِ ثی

 (.111 :1387)قْبة ، هس اؾتآحط ٍ کبضؤهبلیبتی زض زٍلت ٖلَی هتًوي پیف ثیٌی ازاضُ هبلیبتی ه

 ای در هصزف هٌاتغ هالیاتیتز ػذالت هٌطقِ تأکیذتَجِ ٍ  .6-4
ّب ٍ ًٓبم هبلیبتی زض اثٗبز هرتلف هبلیبت یثط هكی ضفتبضی ٍ اذالقیبت پؿٌسیسُ زضثبضُ تأکیس یزاهٌِ

ههطف هٌبثٕ  یثلکِ حتی ًحَُّب حسی گؿتطزُ اؾت کِ ًِ فقٍ گؿتطُ ٍنَل هبلیبت زٍلت ٖلَی تب آى
حتی ثب زض ًٓط گطفتي ) پطٍايح اؾت کِ اذص هبلیبت گیطز.هیثط زضّب ضا ًیع آٍضی قسُ اظ هحل هبلیبتروٕ

ٍاحسّبی ذهَنی ثِ زٍلت،  ٍاؾُِ اًتقبل ثركی اظ هٌبثِِٕٗ( ثایي هُبلکلیِ انَل اذالقی یبزقسُ زض 
ٍاحسّبی ذهَنی ضا ثب  ،قَزبى احط ٖبزی هبلیبت ًبهیسُ هیکِ زض هتَى اقتهبز ثرف ٖوَهی ّو
ّبی کبّف ایي احؿبؼ اقساهبتی اؾت کِ اظ ؾَی یکی اظ ضاُ .ؾبظزاحؿبؼ ًَٖی فكبض هبلیبتی هَارِ هی

زّی ّب اًزبم پصیطفتِ ٍ زض ؾبیِ ایي اقساهبت حوطُ هبلیبتبؾت هٌبثٕ حبنلِ اظ هبلیبتزٍلت ثب ههطف هٌ
پطزاظًس اظ کٌس کِ اقربنی کِ هبلیبت هیٍ ٖسالت ًیع حکن هی قَزثطای ثرف ذهَنی ًوبیبى هی

تب  ..."ٌس: فطهبی)ٔ( هیٌَٖاى ًوًَِ اهبمِزض ایي ظهیٌِ ث حوطات ایي اقسام ذَز ثِ ضٍقٌی ثطذَضزاض گطزًس.
ثب ثطضؾی . (579الجالغِ، )ًْذ"بى ًرَاّس گطفت...زٌّسگبى انالح ًكَز کبض زیگطاى ؾبهاهَض هبلیبت

 تَاى ازٖب کطز کِ یکی اظ هٓبّط تَرِ ثِ اذالقیبت زضثِ ضٍقٌی ٍ قُٗیت هیی اظ ایي زؾت قَاّس
ههبلح ٖوَهی  ثط تقسم تأکیسزٍلت ٖلَی زض ٖیي  ّبی ٖلَی ضٖبیت ّویي انل اؾت.ثطذی اظ هبلیبت
ِ اظ ایي هبلیبت ای ٍ هحلی هٌبثٕ حبنلٍیػُ زض هَضز هبلیبت ظکبت ثطای ههبضف هٌُقِِربهِٗ اؾالهی؛ ث

ثط  تأکیس)ٔ( ًیع ّبی هبلیبتی حًطت اهیطزؾتَضالٗولٍ هؿتٌسات هَرَز زض قبلت  اٍلَیت قبیل اؾت
 .(116 :1387 ،قْبةزّس )ههبضف ٍ هبلیِ هحلی ضا ًكبى هی

 

 اس دیذگاُ ػلَی ستاًی)رفتار کارگشاراى هالیاتی(اصَل اخالقی حاکن تز هالیات .5
 .اؾـت  قطاض گطفتِثؿیبض  تأکیسهَضز ضگعاضاى هبلیبتیِ حکَهت ٖلَی ًکبت اذالقی زض ضفتبضّبی اقتهبزی کب

اظ هؿبیل اقتهبزی ٍ ّبی اذالقی رسا ٍ ثیگبًِ ، اضظـزاضیی اقتهبزی ًٓیط ًٓبم ؾطهبیِّبزض ؾبیط ًٓبم
ای اظ ضفتبضّبی هبلیـبتی  ّب ثرف ٖوسُٖلَی ایي اضظـ ّبیتَنیِکِ زض قًَس زض حبلیهبلیبتی هُطح هی

ـ  ـِ ایي ًکبت اذـ ـکِ ث ًکتِ ربلت ایٌؿت زٌّس.بضگعاضاى ٍ َٖاهل ارطایی ضا قکل هیـک جبیس ـالقی تٌْـب ً
هبلیـبتی   یًْب ذَز ثْتطیي اثعاض ثـطای ارـطا ٍ ازاضُ  ّبی ٌّزبضی ثٌگطین ظیطا کِ آٌَٖاى اّساف ٍ اضظـِث

ثـب ثطضؾـی    پطزاظین.تطیي ایي انَل هیقًَس. زض ایي ثرف اظ هقبلِ ثِ هٗطفی هرتهط هْنتلقی هی ثْیٌِ
ّبی گْطثبض حًطت ٖلی)ٔ( کبضگعاضاى هبلیبتی  ظم اؾت ّب ٍ ًبهٍِِیػُ ذُجِهؿتٌسات ٍ هساضک هَرَز ث

 ّب ثِ انَل ظیط پبیجٌس ثبقٌس:  هطزم رْت ارطا ٍ اٖوبل هبلیبت زض ٌّگبم هطارِٗ ثِ
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هی ٍ هَاجِْ تا آًْا تز ایي هیي هٌاتغ ػوَأدیاى هالیاتی در تدتَجِ تِ ًقص هْن ه .1-5

 هثٌا
هَضاى ٍ کبضگعاضاى هبلیبت أثَزُ ٍ لصا ه "ّوِ هطزم ضٍظی ذَاض ذطاد ٍ ذطاد زٌّسگبى"اظ زیسگبُ ٖلَی 

ٍ ٌّگبم  "زٌّسگبى ثبقسکِ ثِ نالح ذطاد" ثطًٍس ّب(بى ذطاد )یب ؾبیط هبلیبتهؤزیًحَی ثِ ؾطا٘ ِثبیس ث
زیگطاى "زیبى توبهی ضفتبضّب ٍ ٖولکطز ذَز ضا ثط هساض ایي انل ؾبظهبى زٌّس کِ ؤهطارِٗ ٍ هَارِْ ثب ه

 .(578 ،الغِالج)ًْذ"زٌّسگبى)ٖوَم ربهِٗ( حبلكبى ًیکَ ًكَز هگط ثِ ًیکَ قسى حبل ذطاد

 یاتی در تواهی هزاحل ٍصَل هالیاتدیاى هالداػتواد تِ ه .2-5
هَضاى أثطذَضز ٍ ضفتبض ه یًحَُ)ٔ( زض ضاثُِ ثب کیس زض اًسیكِ حًطت اهیطأهَضز ت ّبی انلیهحَض یکی اظ

ذَز ) ٍ هحبؾجِ ثسّی هبلیبتی ذَز اؾت زیبى هبلیبتی زض تكریمؤهبلیبتی اٖتوبز ثِ ه یازاضُ زض ارطا ٍ
بزض ـنیبتی ــهَضاى ٍ کبضگعاضاى هبلأّزطی ثِ ه 36ای کِ زض ؾبل َی زؾتَض الٗول حکیوبًِکِ  اضظیبثی(

فطهبیٌس کِ اگط ثِ کبضگعاض هبلیبتی زؾتَض هی)ٔ( ٌَٖاى ًوًَِ اهبمِث قطاض گطفتِ اؾت. تأکیسهَضز  اًسُطهَزـف
گط کؿی ا ٍ ٍ هطارِٗ ًکي، زیگط ثِ افت ًِکؿی گ"زاذت تکبلیف هبلیبتی زض پبؾد ثِ فطاذَاى ثطای پط
  .(514 ،ّوبى ) "پبؾد زاز آضی ّوطاّف ثطٍ ...

ضا ثب  ِ ثطای ظکبت قطاض اؾت پطزاذت قَزحتی زض ازاهِ ٍ ٌّگبم زضیبفت هبلیبت ح  اًتربة هبلی ک    
تطتیت ٍ ثطاؾبؼ ایي ثسیي (.515، )ّوبى".. اربظُ زُ کِ ذَز اًتربة کٌس .."فطهبیٌس: زاًٌس ٍ هیزی هیؤه

زیبى احتطام ثگصاضز ٍ ؤهَض هبلیبتی ثبیس ثِ انل ذَز تكریهی ٍ ذَز اضظیبثی هأهزیسگبُ پیكطٍ ٍ هتطقی، 
فطهبیٌس کِ ًجبیس کیس هیأثط ّویي اؾبؼ اؾت کِ اهبم ت .ّطگع زض قجبل تكریم هَزی هتٗطو اٍ ًكَز

ربلجی کِ زض ّویي ذهَل قبیؿتِ تَرِ اؾت احط ًکتِ  زیبى ثْتبى ظز ٍ ًؿجت زضٍ٘ ثِ آًْب زاز.ؤثِ ه
یف ؾُح توکیي( ٍ ًیع کبضا حط ثَزى )افعاؤزض اضتقبء ه ثؿیبض هخجت ارطای ایي انل اذالقی ٍ هٌف ضفتبضی

 (.115: 1387 ًٓبم هبلیبتی اؾت )قْبة،( ّبی ٍنَل هبلیبتثَزى )کبّف ّعیٌِ
 دیاى هالیاتیدتا ههثتٌی تز فضایل اخالقی پسٌذیذُ  رفتارفزدی .3-5

ؾفبضقـبت اًؿـبًی ٍ اذالقـی زض اهـط هبلیـبت      ًٓبم هبلیبتی ٖلـَی  ّبی ثطرؿتِ اظ ٍیػگی یکی تطزیسثسٍى
هل زض لغبت ٍ انُالحبت ربلجی کِ زض أکوی ت اؾت. زض ٖیي التعام ثِ قبًَى ٍ زضیبفت زقی  هبلیبت ؾتبًی
ثؿیبضی اؾت. اهبم زض قبلت ایـي ًبهـِ ٍ    الجالغِ زض ایي ذهَل آهسُ ضٍقٌگط ًکبت اضظقوٌسًْذ 25ًبهِ 

تـط زض ایـي زؾـتَضالٗول ًؿـجتبً کَتـبُ زض      ًگطی ّط چِ توبمهَضاى هبلیبتی ثب غضفأّزطی ثِ ه 36زض ؾبل 
 پبیجٌسی ثط فًبیل اذالقـی ٍ اًؿـبًی  گعاضاى هبلیبتی ثط ثب ثکبض ثطزى افٗبل ًْی ثطای کبضهَضز  25ثیف اظ 

یب ثـب ظٍض اظ ظهـیي اٍ    ،ّیچ هؿلوبًی ضا ًتطؾبى ... ": ًٓیط فطهبیكبتی .اًسفطهَزُکیس أؾتبًی تزض اهط هبلیبت
ِ ًْـذ ) "گیـط ضفتـبضهکي ...  ٍ ؾرت گطاقربل ؾلُِ س، هبًٌ...ًگصض هكـبثِ ایـي ؾفبضقـبت     .(515، الجالغـ

ّزـطی   36فطهبًـساض انـفْبى زض ؾـبل    ؾلین هرٌف اثيکِ ذُبة ثِ  26ضا زض ًبهِ  یي ظهیٌِاذالقی زض ا
اقتط ثطای ّزطی ثِ هبل  38کِ زض ؾبل  53یب ًبهِ الوبل ٍ ثِ کبضگعاضاى ثیت 51هطقَم گطزیسُ ٍ یب ًبهِ 
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ٍ  562 ،ىّوـب  ؛519، ّوـبى  ؛514 الجالغـِ، هكبّسُ کـطز )ًْـذ  تَاى هیًیع  اًس ٍ...فطهبًساضی ههط ًَقتِ
 .(593، ّوبى

هَضاى ٍنَل هبلیبت ثبیس ضفتـبض ذـَز ضا ثـِ    هأتطی فًبیلی کِ کبضگعاضاى ٍ هْن ثٌسی کلیزض ی  روٕ    
ٍ زض ٖیي حبل ٍقبض قرهیتی هُبث  ثـب   تَايٍٕ  ییذَ، ًطمیپطّیعگبض ،ازة آًْب آضاؾتِ ًوبیٌس ٖجبضتٌس اظ:

ایزـبز  ؛ ٖـسم زیبىؤًْبیت هساضا ٍ ّوطاّی ثب ه ؛زیبىؤٌّگبم تكریم ٍ قٌبؾبیی ه ى حکَهت اؾالهیأق
 . زیبى ٍ ...ؤتزبٍظ ثِ حقَ  ه؛ ٖسمزٌّسُگیطی ٍ ضفتبضّبی آظاضپطّیع اظ ؾرت ؛زیبىؤهزض ضٖت ٍ ٍحكت

 یت اس قاًَى ٍ حزکت در چارچَب آىتثؼ .4-5
اذص هبلیبت ثیكتط اظ هقبزیط هقطض قبًًَی ٍ ؾرتگیطی زض هبلیبت ؾـتبًی ّـیچ ربیگـبّی زض ًٓـبم هبلیـبتی      

هٌٓـَض   –تط اظ حقـَ  الْـی اظ اٍ   ... افعٍى" فطهبیٌس:ایي ظهیٌِ حًطت هی زض ٌَٖاى ًوًَِِث .ٖلَی ًساضز
تَاى اؾـتتٌبد  ثط هجٌبی فطهبیكبت گْطثبضی اظ ایي زؾت هی ثٌبثطایي (.514، )ّوبى "هگیط -هبلیبتی هؤزی

قـَاًیي ٍ   ایـي هلعم ثـِ تجٗیـت اظ   يوي لعٍم آقٌبیی ّطچِ ثیكتط ثب قَاًیي هبلیبتی، هَض هبلیبتیأهًوَز کِ 
تَاًـس ٍ ًجبیـس ثیكـتط اظ هقـساض هقـطض زض      ؾت ٍ ّیچ هبهَض یب کبضگعاض حکَهتی ًویْبحطکت زض چبضچَة آً

 قبًَى اظ هطزم هبلیبت ثگیطز.

ٍ پذیزش  هحاسثِ ٍ اخذ هالیات یدیاى در خصَص ًحَُدتَجِ تِ ضکایات ه .5-5

 درخَاست تجذیذًظز آًاى
ًجبیس ثبٖـج  ی  اظ اثٗبز َطاحی ٍ ارطای آى ّیچ ٌَٖاى ٍ زض ّیچِ ثهبلیبت ؾتبًی اظ هٌٓط حکَهت ٖلَی 

ٍ ثٌبثطایي حتی پؽ اظ هحبؾجِ هبلیـبت ًیـع ایـي     زی هبلیبتی قَزؤسى احؿبؾبت هقزاض تحطی  ٍ رطیحِ
زیـبى قـطاض گطفتـِ ٍ هُـبث  اًسیكـِ ٖلـَی اظ       ؤتَاًس زض هٗطو ثطضؾی ذَاّی ٍ تزسیسًٓط هٖولیبت هی

ـ      زیبى ٍ هحبؾجِ ؤرع پصیطـ ٍ ّوطاّی ثب هِهَضاى هبلیبتی ثأه  هزـسز ّـیچ ضفتـبض زیگـطی قبثـل پـصیط
یـس ایـي هُلـت اؾـت:     ؤزضیبفـت ظکـبت ه   یحًـطت زض هـَضز ًحـَُ    فطهـبیف ظیـط اظ آى  ًرَاّس ثـَز.  

. ضا ثِ زٍ زؾتِ تقؿین کي ٍ نبحجف ضا اربظُ زُ کِ ذَز اًتربة کٌـس  -هبل هكوَل ظکبت  -....حیَاًبت"
 ،)ّوـبى "زٍثـبضُ زاضز ّوطاّـی کـي...   تَ زضذَاؾت گعیٌف  تقؿین ٍ اًتربة پكیوبى اؾت ٍ اظاگط اظ ایي 

هطاٖـبت   زی ضا لحبِ ٍؤهَض هبلیبتی زض زیسگبُ ٖلَی ثبیس ٌّگبم ٍنَل هبلیبت ًٓط هأه، تطتیتثسیي. (515
ِ زض ؾـت کـ  ًوبیس ٍ اُٖبی ح  اذتیبض ٍ اًتربة ثِ هؤزی ٍ پصیطـ زضذَاؾت تزسیسًٓط اٍ اظ هـَاضزی ا 

 .هل اؾتأ)ٔ( قبثل تایي ضاثُِ زض فطهبیكبت اهبم
 ستاًیهالیات فزآیٌذدیاى در دپزّیش اس تضؼیف هالکیت ضخصی ٍ خصَصی ه .6-5

 فطآیٌسای ضفتبض ًوبیٌس کِ گًَِِایٌؿت کِ ثبکن ثط ضفتبض کبضگعاضاى هبلیبتی یکی زیگط اظ انَل اذالقی ح
)ٔ( زض ایي ضاثُِ گطزز. حًطت اهیطًزیبى ؤهَرت تًٗیف هبلکیت قرهی ٍ ذهَنی ه ؾتبًیهبلیبت

 .(516)ّوبى،  اًسزیبى ثِ قست ًْی ًوَزُؤهَض ضا اظ ؾطظزُ ٍ ثسٍى اربظُ ٍاضز قسى ثِ اهالک ٍ اهَال هأه
َال اًساظی ثِ اهحًطت اّویت رلَگیطی اظ ٍضٍز ثِ حطین اقربل ٍ زؾت هل زض هفبز زؾتَضالٗول آىأت

-لجبؼ ،.... ثطای گطفتي هبلیبت اظ هطزم": فطهبیٌسآًزب کِ هی ًوبیسییس هیأؾتبًی ضا تآًبى ثِ ثْبًِ هبلیبت
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کبضی اٍ ضا ًفطٍقیس ٍ ثطای گطفتي زضّوی کؿی ضا ثب ؾَاضی ٍ ثطزُّبی تبثؿتبًی یب ظهؿتبًی ٍ هطکت
کِ زض پٌبُ اؾالم  یهؿلوبًچِ غیط چِ ًوبظگعاض ثبقس ٍ -ٍ ثِ هبل کؿی زؾت اًساظی ًکٌیسعًیس تبظیبًِ ً
 .(564 ،)ّوبى"اؾت....

 الوالاری ٍ هزاقثت اس هصالح تیتداهاًت .7-5
ثطذَضز  یٖلَی فقٍ ثِ هحسٍزُ یانَل اذالقی ًبْط ثط ضفتبضّبی کبضگعاضاى هبلیبتی زض اًسیكِ ٍ ؾیطُ

هَضیت ذَز أقَز ثلکِ آًْب تب آذطیي لحِٓ اتوبم هًویکٌٌسگبى هبلیبت هٌحهط زیبى ٍ پطزاذتؤآًْب ثب ه
ّبی هکطض حًطت زض . یکی اظ ایي هَاضز کِ زض کٌبض تَنیِس ثِ ایي هٌف ٍ انَل هتْٗس ثبقٌسثبی

قطاض گطفتِ، هطاقجت زائوی اظ  تأکیسزیبى ٍ ثطذَضز پؿٌسیسُ ثب آًبى هَضز ؤذهَل لعٍم حفّ حقَ  ه
بیی زض ضاثُِ ثب ظکبت ـَاى ًوًَِ زض رـٌِٖث بلح ربهِٗ اؾالهی اؾت.ـحقَ  زٍلت ٍ زض حقیقت اظ هه

ٌَٖاى ظکبت ًپصیط ٍ ثِ فطزی کِ ِ، زؾت ٍ پب قکؿتِ، ثیوبض ٍ هٗیَة ضا ث...حیَاى پیط"فطهبیٌس: هی
هَض هبلیبتی أه ایي قبلتزض  (.517)ّوبى، "اَویٌبى ًساضی ٍ ًؿجت ثِ اهَال هؿلویي زلؿَظ ًیؿت هؿپبض...

ََض نحیح ٍ توبم ِهبلیبت ثبیس ثضٍ اظ ایي ٍ الوبل ثَزُ ٍ ّوَاضُ آى ضا هطاٖبت کٌسس هطاقت ههبلح ثیتثبی
 .اذص قَزٍ کوبل 

 

 دیاى هالیاتی اس دیذگاُ ػلَیداصَل اخالقی حاکن تز رفتار ه .6
 تطثؿیبض کنًکبت قبثل اؾترطاد اظ هؿتٌسات ٖلَی ًؿجت ثِ زٍ هَضز قجلی  ،گطچِ زض ایي ثبة اظ ثحج

کبّس ٍ ثِ ثیبًی حؿبؾیت ایي ًکبت ٍ اّویت ٍ اؾت اهب تٗساز کن ایي ًکبت چیعی اظ اّویت آًْب ًوی
 زّس.چٌبى اؾت کِ ذالء هَرَز ضا کبهال تحت پَقف قطاض هیربیگبُ آًْب آى

حقَ  هبلیبتی  ََض کِ زٍلت ٍ کبضگعاضاى هبلیبتی زض اؾتیفبیّوبى ثب اؾتٌبز ثط زیسگبُ ٍ ؾیطُ ٖلَی؛    
ی ـطلَحِ توبهـجلی ایي هقبلِ ضا ؾـّبی قَل ٍ هحَضّبی اذالقی یبز قسُ زض ثرفـذَز ثبیس ان

ثط هساض اذال  ٍ ضفتبض  ّب نطفبًقطاض زازُ ٍ زض ٖولیبتی کطزى توبهی ؾیبؾت ّب ٍ ضفتبضّبگصاضیبؾتـؾی
تکبلیفی  قًَس ًیع هتقبثالًت تلقی هیزیبى هبلیبتی کِ هٌجٕ اذص هبلیبؤه ذطد زٌّس،ِ اؾالهی پبیجٌسی ث

ضیكِ زض فًبیل اذالقی زاقتِ ٍ اظ  آیس کِ ایي تکبلیف ٖوَهبًهیزاضًس کِ اظ قَاّس هَرَز چٌبى ثط
ظ هقبلِ ٍ قجل اظ زض ایي ثرف ا قًَس.ضفتبضّبی هجتٌی ثط اًؿبًیت ٍ اذال  ٍ ثبٍضّبی اٖتقبزی هٌجٗج هی

یبى هبلیبتی ثِ قطح زؤتطیي انَل اذالقی حبکن ثط ضفتبض هثِ هْن ،  ظم اؾت هرتهطاًثٌسی ًتبیذروٕ
 :شیل ثپطزاظین

 تزیي ًحَ هوکيلشٍم پزداخت هالیات تِ تْتزیي ٍ صحیح .1-6
 اضظیبثی هبلیبتی َطاحی قسُاْْبضی ٍ ذَزهجتٌی ثط انل ذَز ثب تَرِ ثِ ایٌکِ ًٓبم هبلیبتی ٖلَی ٖوَهبً

هَضاى ٍنَل هبلیبت أاتی کِ حًطت اهیط)ٔ( ذُبة ثِ کبضگعاضاى ٍ هکیستأهَاظات ِ ث (.99: 1387 ،)قْبة
هبلیبتی ًیع ضٖبیت حقَ  زٍلت  هؤزیثط  ،اًسزض اذص هبلیبت زاقتِ زیبى هبلیبتیؤزض ضاثُِ ثب اٖتوبز ثِ ه
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ََضکِ ٌَٖاى ی  ًوًَِ ثبضظ ّوبىِث فطو زاًؿتِ قسُ اؾت. نَضت زضؾتِهبلیبت ثاؾالهی ٍ پطزاذت 
ٌَٖاى ِزیبى هبلیبتی ًجبیس زض پطزاذت ظکبت اقالم هٗیَة ٍ ًبؾبلن ضا ثؤآیس هحًطت ثط هی آى 25ًبهِ اظ 

ایي هبلیبت اظ آًبى ٍنَل ًرَاّس قس ٍ  ،حًطت تأکیسظکبت اضائِ ًوبیٌس ٍ اگط چٌیي کٌٌس ثطاؾبؼ 
 (.517، جالغِالًْذ) هَضاى هبلیبتی ح  تحَیل گطفتي چٌیي اقالهی ضا ًساضًسأکبضگعاضاى ٍ ه

 اخت هالیات تا رضایت خاطز ٍ رغثتلشٍم پزد .2-6
ؾت بى هبلیبتی اهؤزییکی اظ ًکبت ٍ انَل اذالقی ثؿیبض هْوی کِ هُبث  ثب زیسگبُ ٖلَی ًبْط ثط ضفتبض 

ذبَط ...آى کؽ کِ ظکبت ضا ثب ضيبیت"فطهبیٌس: )ٔ( هیاهبم ذبَط اؾت.يطٍضت پطزاذت هبلیبت ثب ضيبیت
ًجبیس ثِ آًچِ پطزاذتِ ثب ًٓط حؿطت ًگبُ کٌس ٍ ثطای پطزاذت پؽ  ...قَزکفبضُ گٌبّبى اٍ هیثپطزاظز 

ًِ تٌْب پطزاذت هبلیبت ضا  حًطت اهیط)ٔ( حلیل ایي فطهبیف،زض ت( 421 )ّوبى،"ظکبت افؿَؼ ثرَضز...
رْت  ٖبهلی زضزاًس ثلکِ زض هقبثل حتی پطزاذت هبلیبت ظکبت ضا زیبى ثِ ّسض زازى هٌبثٕ ًویؤثطای ه

پطٍايح اؾت کِ  .(659 ،ّوبىزاًس )زی هؿلوبى هیؤّبی هکٌٌسُ زاضاییحفّ ٍ ًگْساضی اهَال ٍ ثیوِ
ثط ایي هَئَ ذَز تًویٌی اؾت ثطای حوطثركی انَل ذَز اضظیبثی ٍ توکیي هبلیبتی ٍ  تأکیستَرِ ٍ 
ثطای پطزاذت هبلیبت افؿَؼ ًرَضز  زی هبلیبتی زض ضفتبض ذَز هقیس ثِ ایي ًکتِ اذالقی ثَزُ ٍؤچٌبًچِ ه

اضظیبثی ؾُح توکیي هبلیبتی هَارِ ٍ ذَزضا کبّف هٌبثٕ ذَز تلقی ًٌوبیس ًٓبم هبلیبتی ثب ثب تطیي  ٍ آى
 زض پطزاذت هبلیبت حوطثرف ذَاّس ثَز.

 شٍم ًازش ػثادی تِ پزداخت هالیاتل .3-6
ثط  هبلیبتی اظ زیسگبُ حًطت اهیط)ٔ(، پطزاذت هبلیبت هؤزییکی زیگط اظ ًکبت اذالقی حبکن ثط ضفتبض 

هبلیبتی زض  هؤزیٖجبضت ثْتط ضفتبض ِث ی  ٍْیفِ ٍ تکلیف ٖجبزی اؾت. ٌَٖاىِاؾبؼ اٖتقبزات زیٌی ٍ ث
حًطت زض  ًحَی فٗلیت یبثس کِ گَیبی اًزبم یکی اظ فطایى هؿلن زیٌی ثبقس.ِپطزاذت هبلیبت ثبیس ث
ٌَٖاى ِث اًس.ًوَزُ تأکیسگطـ زیٌی ٍ ثطٍظ ضفتبض اٖتقبزی زض پطزاذت هبلیبت اقبضُ ٍ ثیبًبت هتٗسز ثِ لعٍم ً
( ٍ زض ثیبى زیگطی زض 215، ّوبى)"... پطزاذت ظکبت تکلیف ٍارت الْی اؾت"فطهبیٌس: ًوًَِ زض ثیبًی هی
کؿی کِ ظکبت ... هبَٖى ّوبى ظکبت ٍارت اؾت ٍ "فطهبیٌس: هی تأکیسى ای اظ قطآضاثُِ ثب تفؿیط آیِ

زض ربی زیگطی  .(399 )حؿیٌی،"هؿلوبى ًیؿت ًسّس هبًٌس ضثبذَاض اؾت ٍ کؿی کِ ظکبت هبلف ضا ًسّس
(. هَاضز 199 الجالغِ،ًْذ)"تقطة هؿلوبًبى ثِ ذساًٍس اؾت ییِظکبت ّوطاُ ًوبظ هب"فطهبیٌس: ًیع هی

ثِ رْت ضٖبیت اذتهبض اظ قطح آًْب هكبثِ ثؿیبضی زض ّویي ضاثُِ اظ هؿتٌسات هَرَز قبثل شکط اؾت کِ 
 ٍ ...( 659 الجالغِ،ًْذ ٌَٖاى هخبل:ِ)ثًوبیین َززاضی هیـذ
  

  گیزیًتیجِ
ثـٕ هطثََـِ ٍ تـالـ ثـطای     ّب ٍ هجٌبّـبی هبلیـبتی ٍ تَا  ثسٍى تطزیس تٗییي ًطخ، کِ تكطیح قسََض ّوبى

زاضی ذبنی ثـَزُ ٍ  ضٍح ٍ فبقس هٌٗیّبی اذالقی، اقساهی ثیثسٍى حبکویت ٌّزبضّب ٍ اضظـ ،ٍنَل آًْب
اقتهبزی ٍ ارتوبٖی ًبهٌبؾجی ثبقس کِ ؾجت ٖسم زؾتیبثی ثـِ  هوکي اؾت زاضای احطات ٍ پیبهسّبی حتی 
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زض قبلت ایي تحقی  ؾٗی قس ایي هكی ٍ هٌف ضفتـبضی ضا تحـت    .ّب گطززاف هتهَض اظ اٖوبل هبلیبتاّس
ٖولی حکَهت ٖلَی هُطح ًوَزُ ٍ هَضز تحلیل  یؾیطُ ٌَٖاى انَل اذالقی هتٌَٖی ثِ اؾتٌبز اًسیكِ ٍ

 قطاض زّین.
زض ًٓبم هبلیبتی کـِ   زضگیطهتٌبؾت ثب َٖاهل  هجبحج هقسهبتی؛زض ضاؾتبی ثطضؾی ایي هَئَ ٍ پؽ اظ     
ٌَٖاى هزطیبى ٍنَل هبلیبت( ِ)ث هَضاىأٍ ه ح انلی ًٓبم هبلیبتی(، کبضگعاضاىٌَٖاى َطاِ)ث تطتیت زٍلتثِ
ًٓط حًـطت اهیـط)ٔ( زض   انَل اذالقی هـَضز  ّؿتٌس؛کٌٌسگبى هبلیبت( ٌَٖاى پطزاذتِبى هبلیبتی )ثهؤزیٍ 

 ضاثُِ ثب ّط ی  هَضز تحلیل قطاض گطفت.
بیجٌسی ثِ ارطای قـَاًیي ٍ  پ؛ اؾالهیزٍلت  هبلیبتی ضفتبض، زض ضاثُِ ثب حبنلِثٌسی اظ ًتبیذ زض ی  روٕ    

ّبی حوبیتی ؾیبؾتتوطکع ثط ربی تَرِ نطف ثِ زضآهسؾبظی، ِثزؾبظی گیطی ٖوطاى ٍ آثب، ّسفهقطضات
ههـطف هٌـبثٕ    ، ضٖبیـت ٖـسالت زض  هؤزی هبلیـبتی ى أربیگبُ ٍ ق ، ضٖبیتَطاحی ًٓبم هبلیبتی زضاظ تَلیس 

تطیي انَل هؿترطد اظ فطهبیكبت ٍ اظ هْن ای ثب هبلیِ هحلی(ّب )ٖسالت هٌُقِآٍضی هبلیبتحبنلِ اظ روٕ
 . ٖلَی ّؿتٌس یؾیطُ
ّبی اضائِ قسُ زض ایـي  تحلیلتطیي ًتبیذ حبنل اظ هْن، هبلیبتی هَضاىأٍ ه زض ذهَل ضفتبض کبضگعاضاى    

ضفتبض ثط ّوـیي  ؾبظهبًسّی هیي هٌبثٕ ٖوَهی ٍ أبى هبلیبتی زض تهؤزیثِ ًقف هْن تَرِ  :ٖجبضتٌس اظ هُبلِٗ
احتـطام   ،ساض قبًَى زض ارطا ٍ ٍنَل هبلیـبت اظ ه ذطٍدٖسم، هؤزیبى هبلیبتی زض توبهی هطاحلِ ثاٖتوبز  ،هجٌب
قکؿتي حطین ذهَنـی   تًٗیف هبلکیت قرهی ٍ رلَگیطی اظ ،قکبیبت ٍ زضذَاؾت تزسیسًٓط آًبىثِ 
 الوبل.زاضی ٍ هطاقجت اظ ههبلح ثیتاهبًت ،ؾتبًیهبلیبت فطآیٌسبى زض هؤزی
بى هبلیبتی ًیع هؤزیثطای ضفتبضّبی  اظ زیسگبُ ٖلَی ِّبی ثرف پبیبًی ایي هقبلِ ًیع ًكبى زاز کتحلیل    

 یتطیي ًحَُذبَط ٍ ضغجت ٍ ثِ ثْتطیي ٍ نحیحپطزاذت هبلیبت ثب ضيبیت :اظ رولِ انَلی هَضزًٓط اؾت.
 .هٌعلِ ی  ٍْیفِ ٖجبزیِث ًگطـ ثِ پطزاذت هبلیبت ،هؤزیبىهوکي 
 تـبً ًْبی ََض ذالنِ اضائـِ گطزیـسُ اؾـت.   ِثهزوَِٖ ًتبیذ فَ  زض قبلت ی  هسل هفَْهی زض يویوِ     

ٌّزبضگطا ٍ اضظقـی زاًؿـت    ًٓبم هبلیبتی ٖلَی ضا ثبیس ی  ًٓبم کبهالً آًچِ قبیؿتِ شکط اؾت ایٌؿت کِ
 .قَزّبی اذالقی ذبضد ًویّبی هبلیبتی اظ چبضچَة اضظـفطآیٌسی  اظ اثٗبز هطثٌَ ثِ کِ ّطگع ٍ زض ّیچ

 

 ّای سیاستیتَصیِ

ِ ـٍنـَل ٍ پطزاذـت هـ    َطاحـی،  فطآیٌسِ ثب ـ؛ زض ضاثُط ًتبیذ فَ ـثب تکیِ ث ّـبی ظیـط ثـطای    بلیبت تَنـی
ٍیػُ ًٓبم هقسؼ روَْضی اؾالهی ایطاى قبثـل َـطح   ِّبی اؾالهی ٍ ثگصاضاى اقتهبزی زض زٍلتؾیبؾت
 اؾت:
 .ّسفوٌس َطاحی قًَسآگبّبًِ ٍ ّب ثبیس هبلیبت -
ٍ    ؾیبؾـت   قسضتوٌـس   ٌَٖاى اثعاضِِّب ثبیس ثثِ هبلیبت - ثـطای   اثـعاضی  ًـِ نـطفبً   اقتهـبزی ًگطیؿـتِ قـَز 

 زضآهسؾبظی.
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بظًسگی ثـط  حوبیت هٌُقی ٍ هٌبؾت اظ تَلیـس ٍ ؾـ  اظ رولِ ؾیبؾت هبلیبتی ثبیس زض ّط ؾیبؾت اقتهبزی  -
 ّط چیع زیگطی هقسم قوطزُ قَز.

هؿلٍ ٍ زض ّط حبلتی ثـِ هقـطضات   هَضاى هبلیبتی ثبیس آهَظـ زیسُ ٍ ثط قَاًیٌی کِ هزطی آى ّؿتٌس أه -
 پبیجٌس ثبقٌس.

ٍیػُ اظ هترههیي ِقَز زض َطاحی ٍ ارطای هکبًیعم ٍنَل هبلیبت اظ هترههیي هطثََِ ثپیكٌْبز هی -
 گیطی قَز. اقتهبزی ٍ ضٍاًكٌبؾی ارتوبٖی ثْطُ

طهـعی  آًـبى ذُـٌَ ق   ذهَنـی  بى ٍ احتطام ثِ هبلکیت قرهی ٍ حـطین هؤزیى أتَرِ ثِ ربیگبُ ٍ ق -
 ّؿتٌسکِ ًجبیس زض َطاحی ٍ ٍنَل هبلیبت اظ آًْب ترُی قَز.

گًَـِ تجٗیًـی ثـیي اقـربل یـب      زٍلت زض ارطای قَاًیي هبلیبتی ٍ نطف زضآهسّبی حبنلِ ًجبیس ّـیچ  -
 هٌبَ  قبئل قَز.

ٍ هي لحـبِ اٖتقـبزی هـؤ   ِهیي، اظ لحبِ ضٍاًی ؾبلن ٍ ثأهَضاى ٍنَل هبلیبت ثبیس ذَز اظ لحبِ هبلی تأه -
 کبض ثبقٌس تب ظهیٌِ ّط گًَِ ترُی اظ ثیي ثطٍز.زضؾت

ثطضؾی ٍ تحلیـل ثبظذَضزّـبی قـَاًیيِ ارـطا     ای ثطای قَز زض ؾبذتبض هبلیبتی ؾبظ ٍ کبض ٍیػُپیكٌْبز هی -
 قسُ ٍ احطات ًبقی اظ ارطای قَاًیي هبلیبتی ایزبز گطزز.

هحبؾجِ ٍ ٍنَل هبلیبت ٍ ّوچٌیي اّـساف ٍ آحـبضی کـِ پطزاذـت      یؾبظی ًحَُضؾبًی ٍ قفبفاَالٔ -
زًجبل زاضز اظ ٍْبیفی اؾت کِ زٍلت زض ضاؾتبی ایزبز ضغجت ثـِ پطزاذـت نـحیح ٍ    ِهبلیبت ثطای ربهِٗ ث

 ْٖسُ زاضز.ِکبهل هبلیبت ث
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 هٌاتغ
ای ذبًَاضّب ٍ هیعاى ّبی اؾالهی زض ؾجس ّعیٌِثطضؾی هیعاى هبلیبت"(1391) ضيب ،یگبًِهحوس ٍ ٍفبییاحوسی، ٖلی -

 .16 قوبضُ ؾبل ثیؿتن، فهلٌبهِ پػٍّف هبلیبت، ،"اقتهبزی ثب اؾتفبزُ اظ هبتطیؽ حؿبثساضی ارتوبٖی احطپصیطی آى اظ ضقس
: پػٍّكـکسُ  قـن  ،طـ ٖلوی ثِ ّعیٌِ ٍ زضآهس زٍلـت اؾـالهی  ًگ، (1382آثبزی، هحوستقی )حکینآقبًٓطی، حؿي ٍ گیل  -

 .زاًكگبُ ٍ پػٍّكکسُ اهَض اقتهبزیحَظُ ٍ 
 زاضاحیبءالتطاث. ثیطٍت: )هحوس اثَالفًل اثطاّین(، ،قطح ًْذ الجالغِ ، (1387) الحسیساثیاثي -
 .تْطاىاى: رْبز زاًكگبّی زاًكگبُ تْط ،اقتهبز ثرف ٖوَهی (، 1372) پػٍیبى، روكیس -
 تْطاى: اًتكبضات ؾوت. ،2اقتهبز ثرف ٖوَهی ، (1371نویوی، احوس )رٗفطی -
ؤؾؿـِ فطٌّگـی زاًـف ٍ    ه تْـطاى:  ، 7)ٔ( دزاًكٌبهِ اهبم ٖلـی ٖلی اکجط .  ضقبز، ،"الوبلثیت" (،1381) حؿیٌی، ؾیسضيب -

 .446-383: اًسیكِ هٗبنط
 .تْطاى: اًتكبضات اؾالهی ،جسالطحین()ضثبًی، ٍٖؾبئل الكیِٗ الی تحهیل هؿبئل الكطیِٗ  ،(1411حؿي )ثيهحوس ،حطٖبهلی -
ّب زض ایطاى ثطاؾبؼ الگَی ثطضؾی هبلیبت ثط قطکت"، (1379) هحوسٖلی ،کفبئی ٍکبْن ؾیس ،نسض ؛یيهحوسحؿ ،پَضحوعُ -

 .11، ؾبل ؾَم، قوبضُ ّبی اقتهبزی ایطاىپػٍّففهلٌبهِ  ،"اؾالهی ّبیهبلیبت

 تْطاى: ،اضقسًبهِ کبضقٌبؾیپبیبى، "اؾالهی ّبیهبلیبت ثطضؾی هبلیبت ثط اضث ثط اؾبؼ الگَی"، (1379) ٖجبؼ ،ذساثركی -
 .ثْكتی زاًكگبُ قْیس

 .ی ًْذ الجالغِ اهبم ٖلی)ٔ(، قن: اًتكبضات هكَْضتطروِ، (1379) هحوس زقتی،-
 اًتكبضات ؾوت. تْطاى: ،هجبًی اقتهبز اؾالهی (،1371)زفتط ّوکبضی حَظُ ٍ زاًكگبُ  -
 .اًتكبضات ؾوت :تْطاى زضآهسی ثط اقتهبز اؾالهی، ،(1372زفتط ّوکبضی حَظُ ٍ زاًكگبُ ) -
 .زفتط تجلیغبت اؾالهیهطکع اًتكبضات  :قن ،ؾیوبی کبضگعاضاى ٖلی اثي اثیُبلت اهیطالوَهٌیي)ٔ( ،(1375) اکجطٖلی شاکطی، -
ِ      ٍیػگی"،(1387) هزیس زٍاًی،ضيبیی- فهـلٌبهِ   ،"گـصاضی اقتهـبزی  ّبی هٌبثٕ هـبلی زٍلـت اؾـالهی ٍ احـط آى ثـط ؾـطهبی

 .1 پػٍّكٌبهِ هبلیبت، ؾبل قبًعزّن، قوبضُ
-تُجی  ثب الگَی هبلیبت ّبی هبلیبتی زضانالح ؾبذتبض ٍ ثؿٍ پبیِ "،(1391) اکجطٖلی ،ربهربًِذبزهیهزیس ٍ  زٍاًی،ضيبیی-

 .11، ؾبل ًَظزّن، قوبضُ ٌبهِ پػٍّكٌبهِ هبلیبتفهل ،"کیس ثط هبلیبت ثط ٖبیسی ؾطهبیِأّبی اؾالهی ثب ت
ثطضؾی تُجیقی هبلیبت ثط هزؤَ زضآهس ٍ "، (1391) هحوسی، فطقتِاکجط ٍ حبدربهربًِ، ٖلیذبزهی هزیس؛ زٍاًی،ضيبیی -

 .16، ؾبل ثیؿتن، قوبضُ هبلیبتهلٌبهِ پػٍّكٌبهِ ف، "ذوؽ
 .پػٍّكگبُ فطٌّگ ٍ اًسیكِ اؾالهی تْطاى: هطکع ًكط آحبض ،)ٔ(ٖلی زاًكٌبهِ  اهبم ، (1381) اکجطضقبز، ٖلی -
  .ؾؿِ اًتكبضات هكَْض، تْطاى: هؤ)زقتی، هحوس( ًْذ الجالغِ ،(1379حؿیي )ثيؾیسقطیف ضيی، هحوس -
ٍ ز ،"ؾبظی ی  الگَی هبلیبتی هٌبؾت اظ هٌٓط قَاًیي هبلیبتی اؾـالم پیبزُ" (1391) رَاز ،ههُفی ٍ قْطکی السیٌی،قوؽ-

 .2، ؾبل ؾَم، قوبضُ فهلٌبهِ هُبلٗبت اقتهبز اؾالهی
زاًكـگبُ آظاز   زاهغـبى:  .لیبتی ثط اؾبؼ ؾیطُ حًطت اهیـط)ٔ( ثطضؾی تحلیلی ٍ تسٍیي الگَی هب، (1387) هحوسضيب قْبة، -

 .زاهغبى اؾالهی ٍاحس
 ؾبل چْبضم، قوبضُ ّبی فقِ ٍ حقَ  اؾالهی،فهلٌبهِ پػٍّف ،"ربیگبُ ذوؽ زض اقتهبز اؾالهی"، (1386) ٖلیطيب فیى،-
1. 
ثطآٍضز ْطفیت ثبلقَُ ذوؽ ٍ هقبیؿِ آى ثب زضآهسّبی هبلیبتی زض "، (1391) ٖؿگطی، هحوسهْسی ٍ کبقیبى ٖجسالوحوس -

 .27، قوبضُ ِ ضاّجطز تَؾِٗكطیً ،"(1387تب  1381ّبی اقتهبز ایطاى )َی ؾبل

http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%E3%CD%E3%CF%CD%D3%ED%E4+%CD%E3%D2%E5+%81%E6%D1+%BA++%D3%ED%CF+%DF%C7%D9%E3+%D5%CF%D1+%BA++%E3%CD%E3%CF%DA%E1%ED+%DF%DD%C7%C6%ED
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%E3%CD%E3%CF%CD%D3%ED%E4+%CD%E3%D2%E5+%81%E6%D1+%BA++%D3%ED%CF+%DF%C7%D9%E3+%D5%CF%D1+%BA++%E3%CD%E3%CF%DA%E1%ED+%DF%DD%C7%C6%ED
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1607&Number=10&Appendix=0&lanf=Fa
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=3733&Number=27&Appendix=0&lanf=Fa
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حیط آى ثط ضفتبضّبی اقتهبزی زض أّبی اذالقی اؾالم ٍ تَّیت زیٌی  ٍ آهَظُ"، (1387، ّبزی ٍ کطیوی، ٖلیطيب )غفبضی -
اًتكبضات زاًكگبُ  هكْس:، هزوَِٖ هقب ت ّوبیف اقتهبز اؾالهی ٍ تَؾِٗ هكْس، ، زاًكگبُ فطزٍؾی"تَؾِٗ فطآیٌس

          .19-2: فطزٍؾی
 تْطاى: ،7)ٔ( دزاًكٌبهِ اهبم ٖلی ،اکجطٖلی ضقبز، ،"ّبی اقتهبزیزٍلت ٍ ؾیبؾت"، (1381تقی )هحوس آثبزی ،حکینگیل  -
 .381-317ؾؿِ فطٌّگی زاًف ٍ اًسیكِ هٗبنط: ؤه
 ،ی ٖلَیًبهِزٍفهلٌبهِ پػٍّف، "الجالغِیٌس ٖسالت هبلیبتی زض ًْذآفط ثطضؾی"، (1392)فطقتِ  ؾْطاة ٍ زاضاثی، هطٍتی، -

 .1ؾبل چْبضم، قوبضُ 
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