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تزرسی تحلیلی هْنتزیي اصَل اخالقی حاکن در ًظام هالیاتی ػلَی
هحوسضيب قْبة

تاریخ دریافت2932/60/22 :

*1

تاریخ پذیزش2932/63/63 :

چکیذُ
ًٓبم هبلیبتی اظ اثٗبز هرتلف زض کبًَى تَرْبت نبحتًٓطاى اقتهبزی ثَزُ اؾت .انَل اذالقی حبکن ثط
فطآیٌسّبی هبلیبتی ثِهٌعلِ ضٍح ًٓبم هبلیبتی رْتگیطیّبی اضظقی ٍ ٌّزبضی ایي ًٓبم ضا هٗیي کطزُ ٍ کیفیت
کبضکطز ٍ احطات ًبقی اظ ارطای هبلیبتّب ضا هكرم هیًوبیٌس .زض ایي هقبلِ ؾٗی هیقَز ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ
اؾٌبزی ٍ تَنیفی هْنتطیي انَل اذالقی حبکن ثط ًٓبم هبلیبتی ثطاؾبؼ اًسیكِ ٍ ؾیطُ ٖولی حًطت ٖلی(ٔ)
هٗطفی ٍ تحلیل گطزز .هُبلِٗ ،زؾتبٍضزّبی ًٓطی ٍ کبضثطزی ثؿیبضی زض ضاثُِ ثب فطآیٌس هبلیبتی زاضز اظ رولِ:
لعٍم پبیجٌسی ثِ هقطضات ٍ قَاًیي ،تَرِ ثِ ٖوطاى ٍ آثبزؾبظی ربهِٗ ٍ ؾیبؾتّبی حوبیتی اظ تَلیس زض َطاحی
هبلیبتّب ،ضٖبیت ٖسالت هٌُقِای زض ههطف هٌبثٕ حبنلِ اظ روٕآٍضی هبلیبتّب ،رلَگیطی اظ تًٗیف هبلکیت
قرهی ٍ قکؿتي حطین ذهَنی هؤزیبى زض فطآیٌس هبلیبتؾتبًی ،ضفتبض ثِ ثْتطیي ٍ نحیحتطیي ًحَُی
هوکي ٍ ثب ضيبیتذبَط ٍ ضغجت زض فطآیٌس پطزاذت هبلیبت ٍ. ...زض ثرف پبیبًی هقبلِ ًیع تَنیِّبی ؾیبؾتی
هتٗسزی اضائِ قسُ اؾت.
کلیذ ٍاصُّآً :بم هبلیبتی ،هبلیبت ٖلَی ٍ انَل اذالقی.

 .1زاًفآهَذتِ زکتطی ٖلَم اقتهبزی ٍ ًَٖ ّیأت ٖلوی زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس ؾوٌبى
Email: mrshahab38@yahoo.com
* ًَ :یؿٌسُ هؿئَل
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 .1هقذهِ
ثـسٍىتطزیس ًٓبم هبلیبتی ٍ هـَيَٖبت ٍ هجبحج ٖلوی هطتجٍ ثب آى زض ََل تــبضید هجــبحج اقتهــبزی
ثٌَِٖاى یکی اظ هْنتطیي ظهیٌِّبی هَضز تَرـِ نـبحتًٓـطاى ٍ ؾیبؾـتگـصاضاى اقتهـبزی زض کـبًَى
تَرْبت ثَزُ اؾتًٓ .بم هبلیبتی زض ّطؾیؿتن اقتهبزی اظ اثٗبز گًَبگًَی قبیؿتِ تَرِ ثَزُ اؾت .اظ یـ
َطف ٍيٗیت ثَزرِ زٍلت زض کكَضّبی هرتلف ثٍِیػُ زض اقتهبزّبی پیكطفتِ ًكبى هیزّس کِ یکی اظ
هْنتطیي ضاُّبی تأهیي هربضد زٍلت روٕآٍضی هبلیبتّبؾت .زض ٍاقٕ زٍلت ٍْبیف ٍ تْٗسات ثؿیبضی ثِ
ْٖسُ زاضز ٍ هبلیبتّب ثرف ٖوسُای اظ هٌبثٕ هبلی هَضزًیبظ زٍلت ضا زض ایـي ضاثُـِ تـأهیي هـیکٌٌـس ثـِ
ًحَیکِ حتی ثطذی اظ نبحتًٓطاى ثرف ٖوَهی ثًٗی اظ اًَأ هبلیبتّـب ضا هبقـیي پَلؿـبظی 1زٍلـت
ًبهیسُاًس (رٗفطینویوی .)157 ،1371،اظ ؾَی زیگط هقبیؿِ احطات ًبقی اظ تأهیي هبلی هربضد اظ َطیـ
هبلیبتّب ثب ؾبیط ضٍـّبی هوکي ًكبى هیزّس کِ تزْیع هٌبثٕ هبلی زٍلت اظ ایي َطی آحـبض اقتهـبزی
ًبهُلَة هحسٍزتطی ضا زض پی ذَاّس قس ٍ ثط ّویي اؾـبؼ اؾـت کـِ زض کكـَضّبی پیكـطفتِ ثـطذالف
کكَضّبی زض حبل تَؾِٗ ،تقطیجبً توبهی هربضد زٍلت اظ ایي َطی تأهیي هیقَز (ّوبى.)17 :1371 ،
اظ َطف زیگط ،ثٍِاؾُِ َٖاهل هتٌَٔ ٍ پبضاهتطّبی هتٗسز هطتجٍ ثـب ؾیؿـتنّـبی هبلیـبتی؛ ّـط ًٓـبم
هبلیبتی ٖالٍُ ثط احطات اقتهبزی ،زاهٌِی گؿتطزُای اظ احطات ارتوبٖی ضا ًیـع ثـِزًجـبل ذَاّـس زاقـت ٍ
زٍلتّب ٖالٍُ ثط َطاحی کبلجس فیعیکی ًٓبم هبلیبتی ،ثطای کٌتطل ٍ هـسیطیت ایـي احـطات ارتوـبٖی ظم
اؾت زض پیطایف هٌَٗی ٍ ؾبهبًسّی ضفتبضی ٍ ضٍحی آى ًیع هطاقجت ٍ اّتوبم ٍیػُ زاقتِ ثبقٌس .ثط ّوـیي
هجٌبؾت کِ تَرِ ثِ انَل اذالقی حبکن ثط ًٓبمّبی هبلیـبتی ٍ تزعیـِ ٍ تحلیـل آًْـب اظ اثٗـبز هرتلـف
اّویت ٍیػُای هییبثس.
ّسف انلی ایي هُبلِٗ ٖجبضتؿت اظ قٌبؾبیی ٍ تحلیل هْنتطیي انَل اذالقی حبکن ثط ًٓبم هبلیـبتی
اؾالهیٖ -لَی .زض ضاؾتبی ایي ّسف اظ ضٍـ اؾٌبزی ٍ تَنیفی اؾتفبزُ قسُ اؾت ٍ تحقی ثـط هجٌـبی
هؿتٌسات هَرَز زض ًْذالجالغِ ٍ ؾبیط هٌبثٕ هٗتجط ثِ اًزبم ضؾیسُ ٍ ثِنَضت ظیط ؾبظهبًسّی ٍ اضائِ قـسُ
اؾت :هقبلِ پؽ اظ هطٍضی ثط ازثیبت ًٓطی ٍ پیكیٌِ هُبلٗبتی زض ثرف  ٍ 2هٗطفی هْنتطیي هبلیبتّـبی
ٖلَی زض ثرف 3؛ زض ثرفّبی  4تب  6ثِتطتیت ثِ ثحج ٍ تحلیل زض ذهَل انَل اذالقـی حـبکن ثـط
فطآیٌس َطاحی هبلیبتّب ،فطآیٌس هبلیبتؾتبًی ٍ فطآیٌس هبلیبتزّی پطزاذتِ اؾـت ٍ زض ثرـف اًتْـبیی ًیـع
ًتبیذ ٍ تَنیِّبی ؾیبؾتی ثطآهسُ اظ تحقی اضائِ قسُاًس.
 .2هختصزی در ادتیات ًظزی ٍ سَاتق هطالؼاتی هَضَع
ثط هجٌبی انَل ٖلوی زض اقتهبز ثرف ٖوَهی ،هبلیبت ّـب هٌجـٕ انـلی زضآهـسّبی زٍلـت رْـت اًزـبم
ٍْبیفف تلقی قسُ ٍ اثعاض هْوی زض ارطای ؾیبؾتّـبی اقتهـبزی ٍ ارتوـبٖی ٍ ّوچٌـیي زض هـسیطیت
1. Money machine
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رْتگیطیّب ٍ تٗییي ذٍهكیّبی ربهِٗ هحؿَة هیقًَس .هْنتـطیي َٖاهـل هـطتجٍ ٍ زضگیـط زض ّـط
ًٓبم هبلیبتی ضا هیتَاى ثِ ؾِ زؾتِ تقؿین کطز :زٍلت ثٌَِٖاى َطاح انلی ًٓبم هبلیبتی ٍ هغع هتفکـط زض
تجییي چْبضچَة ٍ قکلزّی ثِ آى؛ هأهَضاى ٍ کبضگعاضاى هبلیبتی کِ ثبظٍاى ارطایی زض پیـبزُؾـبظی ًٓـبم
َطاحی قسُ تلقی هیقًَس ٍ ًْبیتبً هؤزیبى ،هكوَ ى ٍ پطزاذتکٌٌسگبى هبلیبت کِ هیتَاًس قبهل ٖوـَم
اقربل حقیقی ٍ حقَقیای ثبقس کِ زض هٗطو ارطای ؾیؿتن هبلیبتی َطاحیقسُ قطاض هیگیطًس.
اظ ؾَی زیگط ّط هبلیبت ثب زٍ هكرهِ تٗطیف هیقَز :هجٌبی هبلیبت ٍ ًطخ هبلیـبت .هٌٓـَض اظ هجٌـبی
هبلیبت هتغیطی اؾت کِ هبلیبت ثط آى ٍيٕ هیقَز ٍ ًطخ هبلیبت ًیع ضاثُِی ثیي هقساض هبلیـبت ٍ هجٌـبی
آًطا تٗییي هیکٌس .هبلیبتّب ثطاؾبؼ هجٌبّب ٍ ًطخّبی هرتلف ثِ اًَأ هتفبٍتی تقؿینثٌسی هیقًَس.
پط ٍايح اؾت کِ آًچِ کِ هَفقیت ی ًٓبم هبلیبتی ضا ثٌَِٖاى یـ هٌجـٕ زضآهـسی کبضآهـس ٍ یـ
ؾیبؾت هبلی هؤحط تًویي هیکٌس ،نطفبً تٗییي ًطخّب ٍ هجٌبّبی هبلیبتی ٍ تجیـیي تَاثـٕ هبلیـبتی هطثََـِ
ًیؿت .گطچِ تٗییي ٍ تجییي ایي هكرهبت اظ قطایٍ ظم ثطای قکلزّی ثِ ّط ًٓبم هبلیـبتی اؾـت اهـب
ّطگع ثطای حهَل هَفقیت کبفی ًیؿت .تٗطیـف ضفتـبض نـحیح هبلیـبتی ٍ رْـتزّـی ثـِ ثبظذَضزّـبی
اقتهبزی ٍ ارتوبٖی ًبقی اظ ارطای ؾیؿتن هبلیبتی هُوئٌبً اظ يطٍضیبت زض ضؾیسى ثِ ّسف اؾت .زض ایـي
ضاثُِ ،ثحج تجییي انَل اذالقی حبکن ثط ضفتبض َٖاهل ؾِگبًـِ فـَ الـصکط (زٍلـت ،کـبضگعاضاى ارطایـی،
هؤزیبى هبلیبتی) اّویت ٍ ربیگبُ ٍیػُ ٍ ذبنی هییبثس ٍ ثط ّویي هجٌب يـطٍضت هُــبلِٗ حبيـط ضٍقـي
هیقَز .آًچِ کِ ثِ تحقی ثبیس ثِ آى اٖتطاف ًوَز تَفی قبثلهالحِٓ هکبتـت اقتهـبزی ٌّزـبضگطا 1زض
ایي ظهیٌِ اؾت ٍ هکتت اقتهبزی اؾالم ضا زض نسض ایي هکبتت هیتَاى زاًؿت کِ هُبلٗـبت ٍ هحتَیـبت
ایي هقبلِ ًیع ًوبیبًگط ٍ گَاّی ثط ایي ازٖبؾت (قْبة .)39 :1387 ،اظ آىرب کِ ثبٍضّب ٍ ضفتبضّبی زیٌی ٍ
هصّجی ،ثِزلیل آهیرتگی قسیس ثب ظًسگی هـطزم ،ثبظتـبثی گؿـتطزُ زض ضفتبضّـبی اقتهـبزی زاضز ،هکبتـت
اقتهبزی ٌّزبضگطا کِ انَل ٍ هجبًی اقتهبزی ذَز ضا ثط پبیِ ایي ثبٍضّب ٍ اٖتقبزات َطاحی هیًوبیٌـس زض
کٌتطل ٍ رْتزّی ثِ احطات ارتوبٖی فٗبلیتّبی اقتهبزی اظ رولِ فطآیٌسّبی هبلیبتی ٍ ًیل ثـِ اّـساف
هطثََِ هَف تط ثَزُاًس ٍ اظ ایيضٍ ثطضؾی انَل ٍ رٌجِّبی اذالقی هَيَٖبت اقتهبزی ٍ ّوچٌیي تأحیط
ثبٍضّبی زیٌی ثط اذال اقتهبزی اظ هقَلِّبی هْوی اؾت کِ ربی هُبلِٗ ٍ تحقی فطاٍاى زاضز.
زض ثطضؾی پیكیٌِی هُبلٗبتی زض ایي ظهیٌِ ثِ هزوَِٖای اظ تحقیقبت ثط هیذَضین کِ ثِ ثطضؾی کلی
هفَْم هبلیبت زض اقتهبز اؾالهی ٍ هُبلِٗ اثٗبز فقْی ٍ کبضثطزی ٍ تسٍیي آى زض چْبضچَة تحلیلّبی
ٖلوی اقتهبزی پطزاذتِاًس .ثسٍىق پطزاذتي ثِ ّوِ ایي هُبلٗبت حتی زض حس اذتهبض ًیع زض ایٌزب هیؿط
ًیؿت ،ظ ایيضٍ زض ازاهِ ٍ ثب ضٖبیت ًْبیت اذتهبض ثِ ثطذی اظ هْنتطیي ٍ الجتِ هطتجٍتطیي آًْب ثِ پػٍّف
حبيط اقبضُ هیقَز:

1. Normative Economies
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 ٖجبؼ ذساثركی زض پبیبىًبهِ ذَز کِ زض ؾبل  1379زض زاًكگبُ قْیس ثْكتی اضائِ ًوَزُ ثِ ثطضؾیهبلیبت ثـط اضث ثطاؾبؼ الگَی هبلیبتّبی اؾالهی پطزاذتِ ٍ ثِ ایـي هؿألِ اقبضُ کطزُ اؾت کِ هبلیبت-
ّبی اؾالهی ثب ًطخّبی تٌبؾجی کبضایی ٍ ٖسالت هبلیبتی ضا پَقف هیزٌّس.
 هحوس حؿیي حوعُپَض زض  ٍ 1379زض قبلت پبیبىًبهِ کبضقٌبؾیاضقس ثِ ثطضؾی هبلیبت ثط قطکتّب زضایطاى ثطاؾبؼ الگَی هبلیبتّبی اؾالهی هیپطزاظزً .تبیذ ثِزؾت آهسُ اظ تحلیلّبی ٍی اظ رولِ
کكفّبی هبلیبتی ٍ تحلیل ٍاضیبًؽ ًكبى هیزّس کِ ًٓبم ؾبث هبلیبت ثط قطکتّب ثب الگَی یبز قسُ
تُبث ًساضز.
 ٖلیطيب لكگطی زض  1381زض َطح پػٍّكی ذَز تحت ٌَٖاى ًٓبم هبلیبتی زض اؾالم؛ ثب تَرِ ثِ ازثیبتهبلیبتی هَرَز اثٗبز ٍ رٌجِّبیی اظ هبلیبتّبی اؾالهی ضا ثطضؾی کطزُ اؾت.
 اکجط کویزبًی ٍ هحوس هْسی ٖؿکطی زض  1383ثب تحلیل هقبیؿِای آحبض اقتهبزی ظکبت ٍ هبلیِتَضهیً ،تبیذ ٍيٕ ایي زٍ ًَٔ هبلیبت ضا ثط ضقس اقتهبزی ،تَضم ٍ ضفبُ اقتهبزی تجییي ًوَزُ ٍ ثِ ایي
ًتیزِ ضؾیسُاًس کِ آحبض هخجت ضفبّی زض ٍيٕ ظکبت ،زض فًبیی کِ تٗبلین اؾالهی ثطای ظکبتزٌّسُ ٍ
ظکبت گیطًسُ تطؾین ًوَزُ ،زض هقبیؿِ ثب آحبض هٌفی ضفبّی هبلیِ تَضهیًٓ ،یط اذتالل زض ًٓبم پطزاذتّب ٍ
کبّف هَرَزی پَلی ٍاقٗی ،ثؿیبض هتوبیع اؾت.
 ٖلیطيب فیى زض  1386ربیگبُ ذوؽ زض اقتهبز اؾالهی ضا ثطضؾی کطزُ اؾتٍ .ی ایي فطيیِ ضا حبثتهیکٌس کِ ذوؽ ثركی اظ هبلیِ ٖوَهی اؾت کِ زض اذتیبض زٍلت اؾالهی گصاقتِ قسُ اؾت.
 هزیس ضيبییزٍاًی زضَ1387ی هقبلِای ثب ثیبى اًَأ هٌبثٕ هبلی زٍلت اؾالهی ٍ ذهَنیبت ّط ی ثًِتبیزی اقبضُ هیکٌس اظ رولِ ایٌکِ ًطخ پبییي هبلیبتّبی اؾالهی ،حجبت ٍ ٖجبزیثَزى اظ ثطٍظ ٖسمکبضایی
رلَگیطی هیکٌس.
 ههُفی قوؽالسیٌی ٍ رَاز قْطکی زض  1391ؾٗی زاضًس تب ثب اؾتفبزُ اظ قَاًیي اقتهبزی اؾالم ضًٍسپیبزُؾبظی ی الگَی هبلیبتی هٌبؾت ضا َطحضیعی کٌٌس .آًْب ًتیزِ گطفتِاًس کِ تَرِ ثِ ثٗس اٖتقبزی ٍ
توطکع ثط ضٍی ضٌّوَزّبی الْی هیتَاًس ضًٍس پیبزُؾبظی ی الگَی هبلیبتی هٌبؾت ضا تؿْیل کٌس.
 هحوسهْسی ٖؿگطی ٍ ٖجسالوحوس کبقیبى زض َ 1391ی تحقیقی ثِ ثـطآٍضز ْـطفیت ثبلقَُ ذوؽ ثباؾتفبزُ اظ زٍ ضٍـ قـجیِؾبظی ذطز ٍ ضٍـ کالى زض اقتهـبز ایطاى پطزاذتِاًس ٍ ًتبیذ آًْب ًكـبى هیزّس
کِ زض زٍضُ  ،1381-1387هقساض ْطفیت ثبلقَُ ذوؽ زض اقتهبز ایطاى اظ زضآهس هبلیبتی ثیكتط ثَزُ اؾت.
 هزیس ضيبییزٍاًی ٍٖلیاکجط ذبزهی ربهربًِ زض  1391ثِ هَئَ انالح ؾبذتبض ٍ ثؿٍ پبیِّبیهبلیبتی زض تُجی ثب الگَی هبلیبتّبی اؾالهی ثب تأکیس ثط هبلیبت ثط ٖبیسی ؾطهبیِ پطزاذتِ ٍ ًتیزِ
گطفتِاًس کِ ذوؽ ثط هٌبفٕ ؾطهبیِ قجبّت ثؿیبض ٍ تفبٍتّبیی ثب هبلیبت ثط ٖبیسی ؾطهبیِ زاضز.
 ٖلیهحوس احوسی ٍ ضيب ٍفبیییگبًِ زض هُبلِٗای زض ؾبل  1391هیعاى هبلیبتّبی اؾالهی زض ؾجسّعیٌِای ذبًَاضّب ٍ هیعاى احطپصیطی آى اظ ضقس اقتهبزی ثب اؾتفبزُ اظ هبتطیؽ حؿبثساضی ارتوبٖی ضا
ثطضؾی ًوَزُ ٍ ثِ ایي ًتیزِ زؾت یبفتِاًس کِ زض هٌبَ قْطی ذبًَاضّبی ثب زضآهس ثب ثِ ًؿجت ؾْن
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ًؿجت

ثیكتطی اظ زضآهس ذَز ضا نطف ایي اهَض کطزُاًس ٍ زض هٌبَ ضٍؾتبیی تقطیجبً ّوِ ذبًَاضّب ی
هؿبٍی اظ ّعیٌِّبی ذَز ضا نطف ایي اهَض هیکٌٌس.
 هزیس ضيبییزٍاًیٖ ،لیاکجط ذبزهی ربهربًِ ٍ فطقتِ حبدهحوسی زض هقبلِای زضؾبل  91هبلیبت ثطهزؤَ زضآهس ضا ثب ذوؽ اظ هٌٓط فقِ اؾالهی هَضز هقبیؿِ قطاض زازُ ٍ ًتیزِ گطفتِاًس کِ ذوؽ ،کلیِ
ؾبذتبضّبی هَضز ًیبظ هبلیبت ثط هزؤَ زضآهس (ثسٍى تَرِ ثِ هالحٓبت ارطایی) ضا زاضا هیثبقس ٍ هیتَاًس
ثٌَِٖاى ربیگعیي هبلیبت ثط زضآهس اقربل یب ذبًَاض زض ًٓط گطفتِ قَز.
 ؾْطاة هطٍتی ٍ فطقتِ زاضاثی زض  1392فطایٌس ٖسالت هبلیبتی زض ًْذالجالغِ ضا ثطضؾی ٍ تالـ کطزُاًستب يوي اضائِ ؾیوبی هبلیبتزٌّسگبى ،ضاّکبضّبی ضاّجطزی ثطای ٖسالت گؿتطی زض اذص هبلیبت ٖطيِ
قَز.
 هٌَض اقجبل زض  1985زض هقبلِ ذَز احطات ظکبت ٍ اًفب ضا ثط ههطف کل ثطضؾی کطزُ ٍ ًكبى زازُ اؾتکِ ثب ایٌکِ ظکبت ٍ اًفب ثب حجبت ؾبیط قطایٍ زاضای احطات اًجؿبَی ثط ههطفٌس اهب ًتیزِی کلی اظ قجل
قبثل تٗییي ًیؿت.
 آض .اثطاّین آزثبیَ زض َ 2111ی هُبلِٗای ًقف ظکبت زض کبّف فقط ضا زض ًیزطیِ هَضز ثطضؾی قطاض زازُاؾت .هحق زض ایي هُبلِٗ قَیب ثط ایي ًتیزِ تأکیس هیکٌس کِ زٍلت هیتَاًس زض ضاؾتبی فقطظزایی اظ
ظکبت ثًِحَیکِ زض قطآى ٍ ؾٌت تكطیٕ قسُ کو ثگیطز.
ثط هجٌبی تحقیقبت هحق زض ایي هقبلِٖ ،لیضغن هكبّسُ گؿتطُ ٍؾیٗی اظ هُبلٗبت ثب ظهیٌِّبی
هطتجٍ؛ هُبلٗبتی کِ ثََِض ذبل ثِ تحلیل ٍ تجییي انَل اذالقی حبکن ثط هبلیبتّبی ٖلَی آى ّن اظ
ظٍایبی ترههیتط هَضزًٓط زض ایي هقبلِ پطزاذتِ ثبقٌس تقطیجبً ٍرَز ًساضًس ٍ زقیقبً ثِ ّویي زلیل اؾت زض
هُبلِٗ اذیط ،تحلیل ایي هَئَ ٍرِْ ّوت قطاض گطفتِ اؾت.
 .3هختصزی در هؼزفی هْنتزیي اًَاع هالیاتّای ػلَی
ثطاؾبؼ ؾیطُ ٖولی ٍ اًسیكِ حًطت اهیط(ٔ) هیتَاى اًَأ هٌبثٕ هبلیبتی ٖلـَی ضا ثـِ زٍ زؾـتِ تفکیـ
کطز :زؾتِ اٍل :هبلیبتّبی هٌهَل ٍ زؾتِ زٍم :هبلیبتّبی حکَهتی.
 .3-1هْنتزیي اًَاع هالیاتّای هٌصَص در حکَهت ػلَی:
 .3-1-1سکات :یکی اظ هْنتطیي هٌبثٕ زضآهسی حکَهت ٖلَی زضآهسّبی حبنل اظ ظکـبت ٍ نـسقبت
ثَزُ اؾت .اّویت ایي هٌجٕ زضآهسی ٌّگبهی ضٍقيتط هیگطزز کِ ثساًین حًطت اهیـط(ٔ) زض ثـیف اظ 27
هَضز (اظذُجِّبً ،بهِّب ٍ  )...هؿتقیوبً ثِ ظکبت اقبضُ ًوَزُ ٍ اّویت ،اضظـ ٍ ضُآٍضز ظکـبت ٍ نـسقبت ضا
هُطح ٍ قطایٍ پطزاذت ظکبت ٍ فلؿفِ آى ضا تجییي ٍ ًحـَُی روـٕآٍضی آى تَؾـٍ هـأهَضاى ٍ ًحـَُی
تقؿین آى ضا تكطیح فطهَزُاًس (قْبة.)68 :1387 ،
 .3-1-2خوس :یکی زیگط اظ هبلیبتّبی هٌهَل زض زٍلت ٖلَی ذوؽ اؾت کِ الجتـِ ؾـْن آى زض
هیبى هٌبثٕ هبلی زٍلت ٖلَی چٌساى ظیبز ًجَزُ اؾت (ضقبز ،1381 ،د  .)361 :7ثسیيتطتیت گطچِ ذوؽ ضا
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ًویتَاى ّوبًٌس ظکبت اظ هٌبثٕ هبلی ٖوسُی حکَهت ٖلَی زاًؿت اهب زض ٖیيحـبل حًـطت اهیـط(ٔ) زض
ثطذی اظ ذُبثِّب ٍ حکن اظ ذوؽ ًیع یبز ًوَزُ اؾت (ثٌَِٖاى هخبلًْ :ذالجالغِ.)695 ،
 .3-1-3خزاج ٍ جشیِ :یکی زیگط اظ هٌبثٕ هبلی زٍلت ٖلَی کِ ؾْن آى زض زضآهسّبی زٍلت هصکَض
قبثلتَرِ ثَزُ اؾت زضآهسّبی فیء ثَزُ کِ قبهل ذطاد ٍ رعیِ هیقَز (ضقبز ،1381 ،د  .)372 :7هٌَٓض
اظ ذطاد هبلیبت یب اربضُای اؾت کِ ثط ظهیي ذبنی ٍيٕ هیقَز .ثطاؾبؼ هُبلِٗ هؿتٌسات ٍ هتَى
هرتلف تبضیری ضٍقي هیقَز کِ هقساض ذطاد زض ظهبى زٍلت ٖلَی هتغیط ثَزُ ٍ ثب تَرِ ثِ َٖاهل
هرتلف ٍ ثب لحبِ آًْب تٗییي هیقسُ اؾت (حطٖبهلیّ 1411 ،ـ ، .د 116 :11؛ قید ََؾی1411 ،
ّـ ، .د .)115 :4
زض کٌبض ذطاد ،رعیِ ًیع یکی اظ هٌبثٕ هبلی هْن زٍلت ٖلَی ثِقوبض هیآیس .رعیِ اظ ًٓط انُالحی
هبلیبتی اؾت کِ اظ کبفطاى اّل کتبة یب هكطکبى گطفتِ هیقس .ایي هبلیبت ٖوَهبً هبلیبتی ؾطاًِ ثَز اهب
یکی اظ هؿبئل هْن زض تٗییي هقساض رعیِ تَرِ ثِ قطایٍ ٍ تَاًبیی پطزاذت هكوَلیي ایي هبلیبت ثَز
(ًْذالجالغِ578 ،؛ اثَٖجیس.)62 :1416 ،
 .3-2هالیاتّای حکَهتی
ایي زؾتِ هبلیبتّبیی ّؿتٌس کِ زٍلت اؾالهی ثٍِاؾُِ نالحزیس ذَز زض ضاؾـتبی تزْیـع هٌـبثٕ هـبلی
هَضزًیبظ ثطای تأهیي ّـعیـٌِّبی ذَز زض ارطای ٍْبیف هحَلـِ ٍ ثؿـٍ ٖـسالت ارتوـبٖی ٍ اضتقـبء ضفـبُ
ٖوَهی ٍيٕ هیًوبیس .ایي گًَِ هبلیبتّب کِ انُالحبً ثِ هبلیبتّبی حکـَهتی هكـَْضًس هوکـي اؾـت
هبلیبتّبی هؿتوطی ًجبقٌس ٍ زض زٍضُّبی ذبنی ثِ اقتًبء قطایٍ اٖوبل ٍ زض زٍضُّبی زیگط اذـص آًْـب
هٌتفی قسُ ثبقس .گطچِ ؾْن ایيگًَِ هبلیبتّب زض هٌبثٕ هبلی زٍلت ٖلَی چٌساى قبثل تَرـِ ًیؿـت ٍ اظ
َطف زیگط هٌبثٕ تبضیری ٍ هؿتٌسات چٌساًی کِ قـَاّس هتٗـسزی ضا اظ هبلیـبتّـبی حکـَهتی زض زٍضاى
حکَهت ٖلَی اضائِ ًوَزُ ثبقٌس زض زؾت ًیؿت؛ اهب هُبث ثب ضٍایبت پطاکٌـسُ ٍ هٗـسٍز هـیتـَاى ٍ ثبیـس
هبلیبتّبی حکَهتی ضا ًیع ثِ هٌبثٕ هبلی زٍلت ٖلَی ايبفِ کطز ثٌَِٖاى هخبل ثطاؾبؼ ضٍایـبت هٌقـَل اظ
اهبم ثبقط ٍ اهبم نبز (ٔ) ،حًطت اهیط(ٔ) زض ّط ؾبل ثََِض ؾطاًِ ثط ّط اؾجی کِ چـطای آظاز زاقـت زٍ
زیٌبض ٍ ثط ّط اؾت تٌسضٍ ی زیٌبض هبلیبت ٍيٕ ًوَزُ ثَزًس (حطٖبهلیّ 1411 ،ـ ، .د .)51: 6
اکٌَى ثب تَرِ ثِ قٌبذت اًَأ هبلیبتّبی ٖلَی ثِ تحلیل انَل اذالقی حبکن ثط ًٓبم هبلیبتی ٖلَی
ثِ تفکی انَل حبکن ثط ضفتبض َٖاهل ؾِگبًِ شیسذل زض ایي ًٓبم (زٍلت ،هأهَضاى ٍ کـبضگعاضاى ارطایـی،
هؤزیبى هبلیبتی) هیپطزاظین .اهب ظم اؾت قجل اظ ازاهِ ایي ثحج ثِنـَضتی ٍايـحتـط تأکیـس ًوـبیین کـِ
هٌَٓض هب اظ"انَل اذالقی حبکن ثط ًٓبم هبلیبتی" زض ایي هقبلِ ،هٌف ٍ هكی ضفتبضی ٍیػُای اؾت کِ ثط
فطآیٌس َطاحی ٍ ارطای ًٓبم هبلیبتی ٖلَی حبکن اؾت ٍ زض ٍاقٕ ایي انَل ثِهٌعلِ ضٍح ًـبْط ثـط فطآیٌـس
هبلیبت ؾتبًی (َطاحی ٍ ارطای ًٓبم هبلیبتی تَؾٍ زٍلت) ٍ هبلیبتزّی (پطزاذت هبلیـبت تَؾـٍ هؤزیـبى
هبلیبتی) زض کٌبض ٖولیبت فیعیکی هطثََِ اؾت.
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 .4اصَل اخالقی حاکن تز رفتار دٍلت اسالهی در ارتثاط تا ًظام هالیاتی اس دیذگاُ ػلَی
اؾالم زض ضؾیسى ثِ ّوِ اّساف اقتهبزیف اظ رولِ زض اضتجبٌ ثب اّسافی کِ اظ ٍيٕ هبلیبتّبی هتٌَٔ
زًجبل هیکٌس اظ چْبضچَة اضظـّبی اذالقی ذبضد ًویقَز ظیطا تحق ایي اضظـّب ّوطاُ ثب پیبزُقسى
اقتهبز اؾالهی اظ اّساف هکتت اؾالم اؾت (زفتط ّوکبضی حَظُ ٍ زاًكگبُ .)195 :1371 ،ثطاؾبؼ
هُبلِٗ هتَى ٍ هؿتٌسات هَرَز ،ثََِض کلی آهَظُّبی اقتهبزی اؾالم ضا هیتَاى ثِ ؾِ زؾتِ تقؿین
ًوَز:
الف -آهَظُّبیی کِ فلؿفِ اقتهبز اؾالهی ٍ رْبىثیٌی اؾالم ضا هكرم ًوَزُ ٍ ظیطثٌبی فکطی هکتت
ٍ ًٓبم اقتهبزی اؾالم هیثبقس ،هبًٌس اٖتقبز ثِ ذسا ٍ هبلکیت حقیقی اٍ.
ة -انَل ٍ ذٌَُ کلی حبکن ثط ثطًبهِضیعیّب ٍ ؾیبؾتگعاضیّبی ثرف اقتهبز زضاضتجبٌ ثب حل
هؿبئل ٍ هكکالت ایي ثرف کِ اظ آى ثٌَِٖاى «هکتت اقتهبزی» یبز هیقَزّ ،وبًٌس «هبلکیت
هرتلٍ» ٍ «لعٍم زذبلت زٍلت».
د -انَل ٍ احکبم حقَقی ٍ اذالقی ظم ثطای تٌٓین ضٍاثٍ اقتهبزی ٍ الگَّبی ضفتبضی هٌبؾت کِ ًٓبم
ّوبٌّگ ٍ هٌؿزوی ضا ثطای ضؾیسى ثِ ٍيٗیت اقتهبزی هُلَة ،ثِ زؾت هیزّس .ثًِٓط هیضؾس ایي
ًَٔ آهَظُّب ،ربیگبُ ثؿیبض هْوی زض اثٗبز اقتهبزی ٍ تطثیتی زاضز (غفبضی .)4 :1387 ،ثیگوبى اظ زیسگبُ
هکتت اؾالم ،اقتهبز ٍ ضفتبضّبی اقتهبزی ثََِض کبهل ،تحت تأحیط ثبٍضّبی زیٌی ٍ اضظقی اؾت ٍ ثِ
ََض کلی توبم ثطًبهِّب ٍ ضفتبضّبی اقتهبزی ثبیؿتی ثب اّساف زیٌی اًزبم گیطز (ّوبى.)5 ،
یکی اظ ٍیػگیّبی ثطرؿتِ زٍلت اؾالهی ثٍِیػُ اظ زیسگبُ ٖلَی ایٌؿت کِ نطفبً زض پی تٗبلی
ٍيٗیت هبزی ٍ اقتهبزی اًؿبًی ًیؿت ثلکِ ؾٗبزت ٍ اضتقبء رَاهٕ اًؿبًی ضا زض گطٍ تٗبلی اذالقی ٍ
ارتوبٖی آًْب زض کٌبض اضتقبء ؾُح ضفبُ اقتهبزی هیثیٌس ٍ ثط هجٌبی ّویي پكتَاًِ فکطی ٍ زض ضاؾتبی
ٍْبیفی کِ ثطای ًیل ثِ ایي ّسف اؾبؾی تطؾین هیًوبیس ثِ تجییي انَلی هیپطزاظز کِ زٍلت اؾالهی زض
َطاحی ًٓبم هبلیبتی ثبیس ثِ آًْب پبیجٌس ثبقس .هجتٌی ثط اًسیكِ ٍ ؾیطُ حکَهتی حًطت اهیط(ٔ) ،هْنتطیي
ایي انَل ثط پبیِ ثطضؾی ٍ تحلیل هؿتٌسات هَرَز ثِ قطاض ظیطًس:
 .4-1اجزای قَاًیي ٍ هقزرات ٍ پایثٌذی تِ آى
ثسٍىتطزیس هَئَ پبیجٌسی ثِ هقطضات هبلیبتی (چِ زض ضاثُِ ثب هجٌب ٍ ًطخّب ٍ چِ زض ثطقطاضی هٗبفیتّـب ٍ
تكَیقبت هبلیبتی ٍ ّوچٌیي تٌجیْبت ٍ رطاین هطثََِ) ٍ ایزبز ی فًبی هبلیبتی ثب حجبت ٍ قبثـل اٖتوـبز
هبلیبتی اظ انَل ٍ تْٗسات اذالقی هتطقیای اؾت کِ هتَرِ زٍلت ثٌِٖـَاى َـطاح انـلی ًٓـبم هبلیـبتی
اؾت .ضٖبیت ایي انل ثٌَِٖاى یکی اظ هؿبئل هَضز تَرِ زٍلت ٖلَی زض ارطای احکبم ٍ قـَاًیي ثـَِـَض
ٖبم ٍ هقطضات هبلیبتی ثََِض ذبل ٍ پطّیع اظ ارطای تجٗیىآهیع ،ههلحتی یب گعیٌكی آًْـب کـبهالً قبثـل
لوؽ ٍ هكـَْز اؾت .اهبم ٖلی(ٔ) زض ذُجِّب ٍ ًبهِّبی هرتلف ؾیطُ حکَهتی ذَز ضا ثط پبیِ پطّیـع اظ
پیوبىقکٌی ٍ ترلف اظ هقطضات ٍ احکبم ثََِض هؿتقین ٍ غیطهؿتقین تطؾین ٍ تجییي هیفطهبیٌس کِ یکـی
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اظ هْنتطیي ًوًَِّبی هَرَز ،زؾتَضات آى حًطت زض قبلت هٌكَض حکَهت ٖلـَی زض ًبهـِی  53اؾـت
(ًْذالجالغِ.)564 ،
 .4-2تَجِ ٍ توزکش تز ػوزاى ٍ آتادساسی جاهؼِ تِجای تَجِ صِزف تِ درآهذساسی
ثط ّوگبى پَقیسُ ًیؿت کِ ًگبُ ی ؾَیِ ٍ هجتٌی ثط زضآهسؾبظی ثِ ًٓبم هبلیبتی ٍ َطاحی ٍ ارطای
ًٓبم هصکَض فقٍ ثط ایي هجٌب ،ثِ هٌٗبی ٖسم اؾتفبزُ ٍ ثِکبضگیطی توبم ْطفیتّب ٍ قبثلیتّبی هرتلف
هبلیبتّب زض اثٗبز ؾیبؾتگصاضی اؾت .چٌیي زیسگبّی ًؿجت ثِ ًٓبم هبلیبتی هٌزط ثِ غفلت اظ ٍْیفِ
انلی ٍ هبّیت ٍرَزی زٍلت زض ضاثُِ ثب تَؾِٗ ٍ آثبزؾبظی ربهِٗ ٍ ٍنَل هبلیبتّب ثطای تزْیع هٌبثٕ
زض ضاؾتبی ایفبی ایي ٍْیفِ ذُیط گطزیسُ ٍ اظ ایي لحبِ ّطگع ًگطقی اذال هساضاًِ ٍ هتْٗساًِ ًؿجت
ثِ ربهِٗ ًویتَاًس تلقی قَز .اهبم ٖلی(ٔ) ثطای ثِ فٗلـیت ضؾبًیسى ایي انل ،يوي تأکیس ثط ٍْیفِ
زٍلـت اؾالهی زض ٖوطاى ٍ آثبزؾبظی ظهیي اّتوبم زٍلت ٖلَی ضا ثِ ایي تْٗس هْن زض َطاحی ٍ اذص
هبلیبت العاهی هیزاًس ٍ هیفطهبیٌس" :ثبیس ثیف اظ تحهیل ذطاد زض اًسیكِ ظهیي ثبقى ،ظیطا ذطاد حبنل
ًكَز ،هگط ثِ آثبزاًى ظهیي ٍ ّط کِ ذطاد َلجس ٍ ظهیي ضا آثبز ًؿبظز ،قْطّب ٍ هطزم ضا ّالک کطزُ اؾت
ٍ کبضـ اؾتقبهت ًیبثس ،هگط اًسکى" (ًْذالجالغِ .)578 ،زضحقیقت ثِ اؾتٌبز زیسگبُ ٖلَی ی ًٓبم
هبلیبتی چٌبًچِ ثٍِاؾُِ ًبهٌبؾت ثَزى هجٌبً ،طخً ،حَُی ٍنَل ٍ ...ؾجت ایزبز احطات هٌفی ٍ پیبهسّبی
ترطیجی ثطای ٖوطاى ٍ آثبزؾبظی قْطّب ٍ ربهِٗ اظ َطی تًٗیف تَاى ٍ اًگیعُ ٍاحسّبی ثرف
ذهَنی گطزز؛ حتی اگط پَلؾبظتطیي ًَٔ هبلیبت ّن ثبقس؛ ّطگع ًٓبهی هُلَة ٍ قبثل قجَل ًرَاّس
ثَز .ثسیيتطتیت ضٖبیت ایي اهط ثٌَِٖاى یکی اظ انَل اذالقی ٍ تْٗسآٍض؛ زٍلت اؾالهی ضا هَْف ثِ
َطاحی ًٓبم هبلیبتی زض چْبضچَة ثطًبهِّبی ٖوطاًی ٍ تَؾِٗ ٍ ّوؿَ ثب آًْب هیًوبیس.
 .4-3تَجِ ٍ توزکش تز سیاستّای حوایتی اس ساختار تَلیذی تِجای تَجِ هحض تِ
کسة درآهذ
هكبثِ آًچِ کِ زض قؿوت قجلی هُطح قس ،ثطاؾبؼ ؾیطُ ٍ اًسیكِ ٖلَی یکی زیگط اظ انَل اذالقیای
کِ ثبیس تَؾٍ زٍلت زض َطاحی هبلیبتّب هَضز تَرِ قطاض گطفتِ ٍ ضٖبیت گطزز تَرِ ٍیػُ ثِ حصف
هبلیبتّبیی اؾت کِ ثب اضتقبء ؾُح کوی ٍ کیفی تَلیس ؾبظگبضی ًساضًس .زٍلت ٖلَی ثب زضک تَاىثركی
ذهَنی زض افعایف تَلیس ربهِٗ؛ ٍْیفِ انلی زٍلت ضا ثطزاقتي هَإً هَرَز ثط ؾط ضاُ تَلیس ٍ ٖولکطز
ٍاحسّبی ذهَنی ٍ حوبیت اظ ایي ثرف هیزاًس ٍ هیفطهبیٌسّ" :طگع ترفیف زازى زض ذطاد تَ ضا
ًگطاى ًؿبظز ظیطا آى اًسٍذتِای اؾت زض آثبزاًی قْطّبی تَ ّ("...وبى ٍ )579 ،ثط ایي اؾبؼ ثِ هبل
زؾتَض هیزّس کِ ثِ نٌٗتگطاى ٍ زض ٍاقٕ تَلیسکٌٌسگبى ٍ ثبظضگبًبى تَرِ ٍیػُای زاقتِ (ّوبى ٍ )581 ،ثب
تٌٓین هبلیبت ٍ ذطاد ثِ ًحَی کِ هبًٕ تَلیس ًگطزز ثِ آًبى کو ًوبیس (ّوبى.)579 ،
آًچِ اظ تَيیحبت فَ قبثل اؾتٌتبد اؾت ایٌؿت کِ اذال اقتهبزی زض ضاثُِ ثب ًٓبم هبلیبتی حکن
هیکٌس کِ هبلیبتّبیی کِ هبًٕ اضتقبء کوی ٍ کیفی تَلیس قسُ ٍ ثب ضقس اقتهبزی ربهِٗ هغبیطت زاضًس،
حتی اگط ثطای زٍلت ثؿیبض زضآهس آفطیي ّن ثبقٌسً ،جبیس زض ؾیؿتن هبلیبتی َطاحی ٍ گٌزبًسُ قًَس.
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زض پبیبى ایي ثرف ظم اؾت اقبضُ ًوبیین کِ ثب زقت ٍ تأهل زض هحتَای زؾتَضالٗول گْطثبض حکَهتی
حًطت اهیط(ٔ) ثِ هبل اقتـطً ،کبت اضظًسُای زض اؾـترطاد زیــسگبُ ٖلـَی زض ظهیٌـِی انـَل اذالقـی
ظمالطٖبیِ تَؾٍ زٍلت زض َطاحی ًٓبم هبلیبتی زض ضاثُِ ثب ٖوطاى ٍ آثبزؾبظی ٍ ّوچٌیي تَرِ ثـِ لـعٍم
افعایف تَلیس ٍ ضقس اقتهبزی ربهِٗ ثِزؾت هیآیس:
ًکتِی اٍل ایٌؿت کِ زض َطاحی هبلیبتّب زض حکَهت ٖلَی ًٓبهی کـِ ٖوـطاى ،افـعایف تَلیـسات ٍ
تحطک ٍ پَیبیی ثرف ٍاقٗی اقتهبز ضا ٍرِْ ّوت ٍ ؾطلَحِ تالـ ذَز قطاض ًسّس ًٓبم هبلیبتی هُلَة
ٍ پصیطفتٌی ًیؿت ٍ ضفتبض زٍلت زض ایي ذهَل ثبیس ثب اٍلَیتثركـی ثـِ تَؾـِٗ ٍ آثبزؾـبظی ربهٗـِ زض
هطحلِی اٍل ٍ ؾپؽ ٍيٗیت هبلی ذَز ثبقس .اگط هبلیبتّب ضا ثب ٍ ٍ 1Tيٕ هٌبثٕ هبلی زٍلت ضا ثب ٍ 2FR
قبذمّبی تَؾِٗ ضا ثب ً 3DIكبى زّین ضٍاثٍ ظیط گَیبی تقسم تَؾِٗ ٍ آثبزاًی ثط تزْیـع هُلـ هٌـبثٕ
هبلی زٍلت اظ زیسگبُ ٖلَی ذَاٌّس ثَز:
)T= f (DI
) FR= h (DI
()1
اظ تَيیحبت ٍ ّوچٌیي تَاثٕ فَ ثط هیآیس کِ زضآهسّبی هبلیبتی ( ٍ )Tزضًتیزِ هٌـبثٕ هـبلی زٍلـت
( )FRهؿتقیوبً ثـِ ٍيـٗیت تَؾـِٗ کكـَض ثؿـتگی زاضز (() f  ٍ h <0قـْبة .)51 :1387 ،زض ّوـیي
ذهَل ربلت اؾت کِ ايبفِ ًوبیین کِ زض هٌٓط اًسیكِ ٖلَی ثطقطاضی هٗبفیتّبی نحیح ٍ هٌبؾت زض
اٖوبل هبلیبتّب ثِ ًَٖی ،ؾطهبیِگصاضی زٍلت ثطای افعایف تَلیس ٍ زض ًْبیت افعایف زضآهـسّبی ٖوـَهی
ٍ هٌبثٕ هبلی زٍلتی اؾت .ثؿیبض ربلت اؾت ٍقتی زض هقبم هقبیؿـِ ثـب هفـبّین ضایـذ اهـطٍظی زض هجبحـج
هبلیبتی ،ایي زیسگبُ ًبة ٖلَی ضا ثب ًٓطیِ هُطٍحِ تَؾٍ آضتَض فـط 4هقبیؿـِ ٍ تحلیـل ًوـبیین (ّوـبى،
ًکتِی زٍم ایٌؿت کِ انَل اذالقی زضحکَهت ٖلـَی حکـن هـیکٌس کِ َطاحی ًٓبم هبلیبتی ثط
هساض ایي ثبقس کِ اّویت ٍ فبیسُ افعایف تَلیسات ًؿجت ثِ روٕآٍضی هبلیبت ٍ زض ًتیزِ افعایف زضآهس
زٍلت ثیكتط اؾت ثٌبثطایي زض تعاحن ثیي افعایف زضآهس هبلیبتی ٍ افعایف تَلیسات ٍ زض ٍاقٕ ٖوطاى ٍ
آثبزاًی ربهِٗ ،زٍهی تقسم زاضز .ثِٖجبضت ثْتط ثطای زٍلت ٖلَی ثبیس ًبهٗبزلِی ظیطهحَض ثطًبهِضیعی ٍ
فٗبلیتّبی اقتهبزی قطاضگیطز.
زض ًبهٗبزلِ (ً u ،)2كبىزٌّسُی هُلَثیت  Q ٍ ،هكت تبثٕ تَلیس ٍ هٌٗکؽکٌٌسُ تغییط ًْبیی زض
تَلیس ٍ  T هكت تبثٕ هبلیبتی ٍ ًكبىزٌّسُی تغییط زض هقساض هبلیبت ٍ لصا هقساض زضآهس هبلیبتی اؾت.
ضاثُِی ( )2ثطایي تأکیس زاضز کِ هُلَثیت تغییط زض تَلیس ثبیس ثیكتط اظ هُلَثیت تغییط زض زضآهس هبلیبتی
ثبقس .ایي ًکتِ ثِ هب ذبَط ًكبى هیؾبظز کِ ههلحت ٍ هٌبفٕ زٍلت ثِگًَِای اًتعاٖی اظ ههلحت ٍ
هٌبفٕ ربهِٗ ًجبیس تفؿیط قسُ ٍ هجٌبی ثطًبهِضیعی قطاض گیطز.
uQ   0  uT   0  2 
()2
1. Tax
2. Financial Resources
3. Development Indexes
4. Arthur Laffer
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ًکتِی ؾَهی کِ اظ هؿتٌسات هَرَز (ثٌَِٖاى هخبلًْ :ذالجالغِ )564 ،قبثل اؾترطاد اؾت ایٌؿت کِ
زض اًسیكِ ٍ ضفتبض ٖلَی ٖسالت ارتوبٖی ثِ ایي ًیؿت کِ هیعاى ذطاد ٍ هبلیبت ضا ثِ قیوت هتَقفکـطزى
ٖوطاى ٍ تَلیس ربهِٗ افعایف زّین ثلکِ چٌیي ؾیبؾتی ی ًَٔ ؾیبؾت يستَؾِٗای ثِ قوبض هـیآیـس ٍ
زض ًتیزِ ًِ تٌْب ٖبز ًِ ٍ ثط هكی اٖتسال ًیؿت ثلکِ هغبیط ثب انـَل اذالقـی ًـبْط ثـط ضفتـبض زٍلـت زض
َطاحی ًٓبم هبلیبتی تلقی هیگطزز.
 .4-4تؼْذ دٍلت تز طزاحی ًظام هالیااتیای کاِ جایاااُ ٍ ضاأى هاددی هالیااتی را
هخذٍش ًساسد
اظ زیگط انَل اذالقیای کِ زض َطاحی ٍ ارطای ًٓبم هبلیبتی ثط زٍلت اؾالهی فطو اؾـت تجیـیي ًٓـبم
هبلیبتی ثًِحَی اؾت کِ زض آى اضظـّبی اًؿبًی ٍ ربیگبُ َٖاهل هطتجٍ ثب ایي ًٓـبم اٖـن اظ هـأهَضاى ٍ
هؤزیبى هبلیبتی ثًِحَ قبیؿتِای هحفَِ ثوبًس .پطٍايح اؾت کِ تحق ایـي اهـط هؿـتلعم ضٖبیـت ضفتـبض
اؾالهی ٍ آهَظُّبی اذالقی آى زض توبهی اثٗبز ٍ هكرهِّبی ّطگًَِ هبلیـبتی اؾـت کـِ تَؾـٍ زٍلـت
ٖلَی َطاحی ٍ ارطا هیگطزز .ثٌَِٖاى ًوًَِ ٖلیضغن ایٌکِ حًطت اهیط(ٔ) هیفطهبیٌس کِ":حکَهـت ،ثـب
ًبثَزی هبلیبت رع اًسکی زٍام ًویآٍضز "(اثياةالحسیس ،رلس  )71 ،17اهب تأکیـس هـیفطهبیٌـس کـِ ":ثـطای
گطفتي زضّوی (هبلیبت) کؿی ضا ثب قال ًعًیس "(اثياثیالحسیس ،رلس  .)19 ،17ثٌَِٖاى هخبلی زیگط؛ یکـی
اظ ایي اثٗبزَ ،طاحی هبلیبت اظ حیج هجٌب ٍ ًطخ ثِگًَِای اؾت کِ ؾجت ؾطزضگوی هكوَلیي آى ًكسُ ٍ اظ
ایي َطی اهکبى ثطٍظ احؿبؼ "ثیتَرْی زٍلت ًؿجت ثِ حقَ هؤزیبى هبلیبتی" اظ ثـیي ثـطٍزًْ .ـی اظ
ؾٌگیي کطزى ثیف اظ حس فكبض (ثبض) هبلیبتی (ًْذالجالغِ ،)579 ،ؾَْلت زض تكریم تٗل یـب ٖـسمتٗلـ
هبلیبت تَؾٍ ٖوَم افطاز ربهِٗ ،ؾبزگی ٍ فبقس پیچیسگی ٍ قبثل فْن ثَزى ًحَُ هحبؾجِ هبلیبتّـب ثـطای
هؤزیبى (ثٌَِٖاى هخبل زض ذهَل هبلیبت حکـَهتی :حطٖـبهلیّ 1411 ،ــ ، .دً ٍ 51: 6یـع زض هبلیـبت
هٌهَلًْ :ذالجالغِ ،)515 ،تحق ٖسالت زض ربهِٗ اظ َطی اٖوبل هبلیبتّبی ٖبز ًِ (ثٌَِٖاى ًوًَـِ:
ّوبى ،)391،تخجیتکٌٌسگی ٍ 1اًُٗبفپصیطیًٓ 2بم هبلیبتی هتٌبؾت ثب قطایٍ اقتهبزی ربهٗـِ (ثـٌِٖـَاى
ًوًَِّبی قبثل اؾتٌبزّ :وبى658 ،؛ ّوچٌیيّ :وـبىً ٍ 578 ،یـع اثَٖجیـس ...ٍ )62 ، .ُ 1416 ،اظ رولـِ
ؾبیط هَاضزی ّؿتٌس کِ ضٖبیت آًْب زض َطاحی ًٓبم هبلیبتی ثٌَِٖاى انَل اذالقی هَضز ًٓط زض اًسیكِ ٍ
ؾیطُ ٖولی حًطت اهیط(ٔ) ،ثساىّب تَنیِ ٍ ثط آًْب تأکیـس قـسُ ٍ اظ هْـنتـطیي انـَل اذالقـی حـبفّ
اضظـّب ٍ قئَى اًؿبًی زض ربهِٗ ثِقوبض هیضًٍس.
 .4-5طزاحی ٍ اصالح ادارُ هالیاتی 3در راستای اصالح سایز اهَر جاهؼِ
یکی اظ هؿبیل ثؿیبض احطگصاض زض ضفتبضّبی هبلیبتی َٖاهل هطتجٍ ثب ّط ًٓبم هبلیبتی کیفیت ازاضُ هبلیبتی زض
آى ًٓبم اؾت .زض زٍلت ٖلَی ثط انالح ازاضُ هبلیبتی ثِگًَِای تأکیس قسُ اؾت کِ حتی انالح ؾبیط
1. Stabilization
2. Flaxibility
3. Tax Administration
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اهَض ربهِٗ ًیع ثِ ایي اهط هَکَل ٍ هكطٌٍ گطزیسُ اؾت (ًْذالجالغِ .)578 ،هحَض انلی ایي انالح زض
ازاضُ ًٓبم هبلیبتی ًیع اضتقبء ؾُح توکیي اظ َطی هساضا ٍ اًهبف ثب هطزم ٍ ؾبزُؾبظی پطزاذت هبلیبت
ثطای آًْب ٍ ضفٕ هَإً ٍ هكکالت آًْب زض ایي ظهیٌِ (ّوبىً ٍ )578 ،یع حهَل اَویٌبى زض هؤزیبى ًؿجت
ثِ ثیَطفی کبضگعاضاى زض اؾتیٌبف هبلیبتی اؾت (ّوبى .)515 ،ثسیيتطتیت ضٍح حبکن ثط َطاحی ًٓبم
هبلیبتی زض زٍلت ٖلَی هتًوي پیف ثیٌی ازاضُ هبلیبتی هؤحط ٍ کبضآهس اؾت (قْبة .)111 :1387،
 .4-6تَجِ ٍ تأکیذ تز ػذالت هٌطقِای در هصزف هٌاتغ هالیاتی
زاهٌِی تأکیس ثط هكی ضفتبضی ٍ اذالقیبت پؿٌسیسُ زضثبضُی اثٗبز هرتلف هبلیبتّب ٍ ًٓبم هبلیبتی زض
زٍلت ٖلَی تب آى حسی گؿتطزُ اؾت کِ ًِ فقٍ گؿتطُ ٍنَل هبلیبتّب ثلکِ حتی ًحَُی ههطف هٌبثٕ
روٕآٍضی قسُ اظ هحل هبلیبتّب ضا ًیع زض ثطهیگیطز .پطٍايح اؾت کِ اذص هبلیبت (حتی ثب زض ًٓط گطفتي
کلیِ انَل اذالقی یبزقسُ زض ایي هُبلِٗ) ثٍِاؾُِ اًتقبل ثركی اظ هٌبثٕ ٍاحسّبی ذهَنی ثِ زٍلت،
کِ زض هتَى اقتهبز ثرف ٖوَهی ّوبى احط ٖبزی هبلیبت ًبهیسُ هیقَزٍ ،احسّبی ذهَنی ضا ثب
احؿبؼ ًَٖی فكبض هبلیبتی هَارِ هیؾبظز .یکی اظ ضاُّبی کبّف ایي احؿبؼ اقساهبتی اؾت کِ اظ ؾَی
زٍلت ثب ههطف هٌبؾت هٌبثٕ حبنلِ اظ هبلیبتّب اًزبم پصیطفتِ ٍ زض ؾبیِ ایي اقساهبت حوطُ هبلیبتزّی
ثطای ثرف ذهَنی ًوبیبى هیقَز ٍ ٖسالت ًیع حکن هیکٌس کِ اقربنی کِ هبلیبت هیپطزاظًس اظ
حوطات ایي اقسام ذَز ثِ ضٍقٌی ثطذَضزاض گطزًس .زض ایي ظهیٌِ ثٌَِٖاى ًوًَِ اهبم(ٔ) هیفطهبیٌس ..." :تب
اهَض هبلیبتزٌّسگبى انالح ًكَز کبض زیگطاى ؾبهبى ًرَاّس گطفتًْ("...ذالجالغِ .)579 ،ثب ثطضؾی
قَاّسی اظ ایي زؾت ثِ ضٍقٌی ٍ قُٗیت هیتَاى ازٖب کطز کِ یکی اظ هٓبّط تَرِ ثِ اذالقیبت زض
ثطذی اظ هبلیبتّبی ٖلَی ضٖبیت ّویي انل اؾت .زٍلت ٖلَی زض ٖیي تأکیس ثط تقسم ههبلح ٖوَهی
ربهِٗ اؾالهی؛ ثٍِیػُ زض هَضز هبلیبت ظکبت ثطای ههبضف هٌُقِای ٍ هحلی هٌبثٕ حبنلِ اظ ایي هبلیبت
اٍلَیت قبیل اؾت ٍ هؿتٌسات هَرَز زض قبلت زؾتَضالٗولّبی هبلیبتی حًطت اهیط(ٔ) ًیع تأکیس ثط
ههبضف ٍ هبلیِ هحلی ضا ًكبى هیزّس (قْبة.)116 :1387 ،
 .5اصَل اخالقی حاکن تز هالیاتستاًی(رفتار کارگشاراى هالیاتی) اس دیذگاُ ػلَی
ًکبت اذالقی زض ضفتبضّبی اقتهبزی کبضگعاضاى هبلیبتیِ حکَهت ٖلَی هَضز تأکیس ثؿیبض قطاض گطفتِ اؾـت.
زض ؾبیط ًٓبمّبی اقتهبزی ًٓیط ًٓبم ؾطهبیِزاضی ،اضظـّبی اذالقی رسا ٍ ثیگبًِ اظ هؿبیل اقتهبزی ٍ
هبلیبتی هُطح هیقًَس زض حبلیکِ زض تَنیِّبی ٖلَی ایي اضظـّب ثرف ٖوسُای اظ ضفتبضّبی هبلیـبتی
کـبضگعاضاى ٍ َٖاهل ارطایی ضا قکل هیزٌّسً .کتِ ربلت ایٌؿت کِ ثـِ ایي ًکبت اذــالقی تٌْـب ًــجبیس
ثٌَِٖاى اّساف ٍ اضظـّبی ٌّزبضی ثٌگطین ظیطا کِ آًْب ذَز ثْتطیي اثعاض ثـطای ارـطا ٍ ازاضُی هبلیـبتی
ثْیٌِ تلقی هیقًَس .زض ایي ثرف اظ هقبلِ ثِ هٗطفی هرتهط هْنتطیي ایي انَل هیپطزاظین .ثـب ثطضؾـی
هؿتٌسات ٍ هساضک هَرَز ثٍِیػُ ذُجِّب ٍ ًبهِّبی گْطثبض حًطت ٖلی(ٔ) کبضگعاضاى هبلیبتی ظم اؾت
زض ٌّگبم هطارِٗ ثِ هطزم رْت ارطا ٍ اٖوبل هبلیبتّب ثِ انَل ظیط پبیجٌس ثبقٌس:
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بررسی تحلیلی ههنترین اصول اخالقی حاکن در...

 .5-1تَجِ تِ ًقص هْن هددیاى هالیاتی در تأهیي هٌاتغ ػوَهی ٍ هَاجِْ تا آًْا تز ایي
هثٌا
اظ زیسگبُ ٖلَی"ّوِ هطزم ضٍظی ذَاض ذطاد ٍ ذطاد زٌّسگبى" ثَزُ ٍ لصا هأهَضاى ٍ کبضگعاضاى هبلیبت
ثبیس ثًِحَی ثِ ؾطا٘ هؤزیبى ذطاد (یب ؾبیط هبلیبتّب) ثطًٍس "کِ ثِ نالح ذطادزٌّسگبى ثبقس" ٍ ٌّگبم
هطارِٗ ٍ هَارِْ ثب هؤزیبى توبهی ضفتبضّب ٍ ٖولکطز ذَز ضا ثط هساض ایي انل ؾبظهبى زٌّس کِ "زیگطاى
(ٖوَم ربهِٗ) حبلكبى ًیکَ ًكَز هگط ثِ ًیکَ قسى حبل ذطادزٌّسگبى"(ًْذالجالغِ.)578 ،
 .5-2اػتواد تِ هددیاى هالیاتی در تواهی هزاحل ٍصَل هالیات
یکی اظ هحَضّبی انلی هَضز تأکیس زض اًسیكِ حًطت اهیط(ٔ) زض ضاثُِ ثب ًحَُی ثطذَضز ٍ ضفتبض هأهَضاى
زض ارطا ٍ ازاضُی هبلیبتی اٖتوبز ثِ هؤزیبى هبلیبتی زض تكریم ٍ هحبؾجِ ثسّی هبلیبتی ذَز اؾت (ذَز
اضظیبثی) کِ َی زؾتَض الٗول حکیوبًِای کِ زض ؾبل ّ 36زطی ثِ هأهَضاى ٍ کبضگعاضاى هبلــیبتی نـبزض
فـطهَزُاًس هَضز تأکیس قطاض گطفتِ اؾت .ثٌَِٖاى ًوًَِ اهبم(ٔ) ثِ کبضگعاض هبلیبتی زؾتَض هیفطهبیٌس کِ اگط
زض پبؾد ثِ فطاذَاى ثطای پطزاذت تکبلیف هبلیبتی "کؿی گفت ًِ ،زیگط ثِ اٍ هطارِٗ ًکي ٍ اگط کؿی
پبؾد زاز آضی ّوطاّف ثطٍ ّ( "...وبى .)514 ،
حتی زض ازاهِ ٍ ٌّگبم زضیبفت هبلیبت ح اًتربة هبلی کِ ثطای ظکبت قطاض اؾت پطزاذت قَز ضا ثب
هؤزی هیزاًٌس ٍ هیفطهبیٌس ...." :اربظُ زُ کِ ذَز اًتربة کٌس "(ّوبى .)515 ،ثسیيتطتیت ٍ ثطاؾبؼ ایي
زیسگبُ پیكطٍ ٍ هتطقی ،هأهَض هبلیبتی ثبیس ثِ انل ذَز تكریهی ٍ ذَز اضظیبثی هؤزیبى احتطام ثگصاضز ٍ
ّطگع زض قجبل تكریم هَزی هتٗطو اٍ ًكَز .ثط ّویي اؾبؼ اؾت کِ اهبم تأکیس هیفطهبیٌس کِ ًجبیس
ثِ هؤزیبى ثْتبى ظز ٍ ًؿجت زضٍ٘ ثِ آًْب زازً .کتِ ربلجی کِ زض ّویي ذهَل قبیؿتِ تَرِ اؾت احط
ثؿیبض هخجت ارطای ایي انل اذالقی ٍ هٌف ضفتبضی زض اضتقبء هؤحط ثَزى (افعایف ؾُح توکیي) ٍ ًیع کبضا
ثَزى (کبّف ّعیٌِّبی ٍنَل هبلیبت) ًٓبم هبلیبتی اؾت (قْبة.)115 :1387 ،
 .5-3رفتارفزدی هثتٌی تز فضایل اخالقی پسٌذیذُ تا هددیاى هالیاتی
ثسٍىتطزیس یکی اظ ٍیػگیّبی ثطرؿتِ ًٓبم هبلیبتی ٖلـَی ؾفبضقـبت اًؿـبًی ٍ اذالقـی زض اهـط هبلیـبت
ؾتبًی زض ٖیي التعام ثِ قبًَى ٍ زضیبفت زقی هبلیبت اؾت .کوی تأهل زض لغبت ٍ انُالحبت ربلجی کِ زض
ًبهِ ًْ 25ذالجالغِ زض ایي ذهَل آهسُ ضٍقٌگط ًکبت اضظقوٌس ثؿیبضی اؾت .اهبم زض قبلت ایـي ًبهـِ ٍ
زض ؾبل ّ 36زطی ثِ هأهَضاى هبلیبتی ثب غضفًگطی ّط چِ توبمتـط زض ایـي زؾـتَضالٗول ًؿـجتبً کَتـبُ زض
ثیف اظ  25هَضز ثب ثکبض ثطزى افٗبل ًْی ثطای کبضگعاضاى هبلیبتی ثط پبیجٌسی ثط فًبیل اذالقـی ٍ اًؿـبًی
زض اهط هبلیبتؾتبًی تأکیس فطهَزُاًس .فطهبیكبتی ًٓیطّ ... " :یچ هؿلوبًی ضا ًتطؾبى ،یب ثـب ظٍض اظ ظهـیي اٍ
ًگصض ،...هبًٌس اقربل ؾلُِگط ٍ ؾرتگیـط ضفتـبضهکي ًْ( "...ـذالجالغـِ .)515 ،هكـبثِ ایـي ؾفبضقـبت
اذالقی زض ایي ظهیٌِ ضا زض ًبهِ  26کِ ذُبة ثِ هرٌف اثيؾلین فطهبًـساض انـفْبى زض ؾـبل ّ 36زـطی
هطقَم گطزیسُ ٍ یب ًبهِ  51ثِ کبضگعاضاى ثیتالوبل ٍ یب ًبهِ  53کِ زض ؾبل ّ 38زطی ثِ هبل اقتط ثطای
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فطهبًساضی ههط ًَقتِاًس ًٍ ...یع هیتَاى هكبّسُ کـطز (ًْـذالجالغـِ514 ،؛ ّوـبى519 ،؛ ّوـبىٍ 562 ،
ّوبى.)593 ،
زض ی روٕثٌسی کلی هْنتطی فًبیلی کِ کبضگعاضاى ٍ هأهَضاى ٍنَل هبلیبت ثبیس ضفتـبض ذـَز ضا ثـِ
آًْب آضاؾتِ ًوبیٌس ٖجبضتٌس اظ :ازة ،پطّیعگبضیً ،طمذَیی ٍ تَايٕ ٍ زض ٖیي حبل ٍقبض قرهیتی هُبث ثـب
قأى حکَهت اؾالهی ٌّگبم تكریم ٍ قٌبؾبیی هؤزیبى؛ ًْبیت هساضا ٍ ّوطاّی ثب هؤزیبى؛ ٖـسمایزـبز
ضٖت ٍ ٍحكت زضهؤزیبى؛ پطّیع اظ ؾرتگیطی ٍ ضفتبضّبی آظاضزٌّسُ؛ ٖسمتزبٍظ ثِ حقَ هؤزیبى ٍ . ...
 .5-4تثؼیت اس قاًَى ٍ حزکت در چارچَب آى
اذص هبلیبت ثیكتط اظ هقبزیط هقطض قبًًَی ٍ ؾرتگیطی زض هبلیبت ؾـتبًی ّـیچ ربیگـبّی زض ًٓـبم هبلیـبتی
ٖلَی ًساضز .ثٌَِٖاى ًوًَِ زض ایي ظهیٌِ حًطت هیفطهبیٌس ..." :افعٍىتط اظ حقـَ الْـی اظ اٍ – هٌٓـَض
هؤزی هبلیبتی -هگیط" (ّوبى .)514 ،ثٌبثطایي ثط هجٌبی فطهبیكبت گْطثبضی اظ ایي زؾت هیتَاى اؾـتتٌبد
ًوَز کِ هأهَض هبلیبتی يوي لعٍم آقٌبیی ّطچِ ثیكتط ثب قَاًیي هبلیبتی ،هلعم ثـِ تجٗیـت اظایـي قـَاًیي ٍ
حطکت زض چبضچَة آًْبؾت ٍ ّیچ هبهَض یب کبضگعاض حکَهتی ًویتَاًـس ٍ ًجبیـس ثیكـتط اظ هقـساض هقـطض زض
قبًَى اظ هطزم هبلیبت ثگیطز.
 .5-5تَجِ تِ ضکایات هددیاى در خصَص ًحَُی هحاسثِ ٍ اخذ هالیات ٍ پذیزش
درخَاست تجذیذًظز آًاى
اظ هٌٓط حکَهت ٖلَی هبلیبت ؾتبًی ثِ ّیچ ٌَٖاى ٍ زض ّیچی اظ اثٗبز َطاحی ٍ ارطای آى ًجبیس ثبٖـج
تحطی ٍ رطیحِزاض قسى احؿبؾبت هؤزی هبلیبتی قَز ٍ ثٌبثطایي حتی پؽ اظ هحبؾجِ هبلیـبت ًیـع ایـي
ٖولیبت هیتَاًس زض هٗطو ثطضؾی ذَاّی ٍ تزسیسًٓط هؤزیـبى قـطاض گطفتـِ ٍ هُـبث اًسیكـِ ٖلـَی اظ
هأهَضاى هبلیبتی ثِرع پصیطـ ٍ ّوطاّی ثب هؤزیبى ٍ هحبؾجِ هزـسز ّـیچ ضفتـبض زیگـطی قبثـل پـصیطـ
ًرَاّس ثـَز .فطهـبیف ظیـط اظ آى حًـطت زض هـَضز ًحـَُی زضیبفـت ظکـبت هؤیـس ایـي هُلـت اؾـت:
"....حیَاًبت -هبل هكوَل ظکبت  -ضا ثِ زٍ زؾتِ تقؿین کي ٍ نبحجف ضا اربظُ زُ کِ ذَز اًتربة کٌـس.
اگط اظ ایي تقؿین ٍ اًتربة پكیوبى اؾت ٍ اظ تَ زضذَاؾت گعیٌف زٍثـبضُ زاضز ّوطاّـی کـيّ("...وـبى،
 .)515ثسیيتطتیت ،هأهَض هبلیبتی زض زیسگبُ ٖلَی ثبیس ٌّگبم ٍنَل هبلیبت ًٓط هؤزی ضا لحبِ ٍ هطاٖـبت
ًوبیس ٍ اُٖبی ح اذتیبض ٍ اًتربة ثِ هؤزی ٍ پصیطـ زضذَاؾت تزسیسًٓط اٍ اظ هـَاضزی اؾـت کـِ زض
ایي ضاثُِ زض فطهبیكبت اهبم(ٔ) قبثل تأهل اؾت.
 .5-6پزّیش اس تضؼیف هالکیت ضخصی ٍ خصَصی هددیاى در فزآیٌذ هالیاتستاًی
یکی زیگط اظ انَل اذالقی حبکن ثط ضفتبض کبضگعاضاى هبلیبتی ایٌؿت کِ ثِگًَِای ضفتبض ًوبیٌس کِ فطآیٌس
هبلیبتؾتبًی هَرت تًٗیف هبلکیت قرهی ٍ ذهَنی هؤزیبى ًگطزز .حًطت اهیط(ٔ) زض ایي ضاثُِ
هأهَض ضا اظ ؾطظزُ ٍ ثسٍى اربظُ ٍاضز قسى ثِ اهالک ٍ اهَال هؤزیبى ثِ قست ًْی ًوَزُاًس (ّوبى.)516 ،
تأهل زض هفبز زؾتَضالٗول آى حًطت اّویت رلَگیطی اظ ٍضٍز ثِ حطین اقربل ٍ زؾتاًساظی ثِ اهَال
آًبى ثِ ثْبًِ هبلیبتؾتبًی ضا تأییس هیًوبیس آًزب کِ هیفطهبیٌس ...." :ثطای گطفتي هبلیبت اظ هطزم ،لجبؼ-
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ّبی تبثؿتبًی یب ظهؿتبًی ٍ هطکتؾَاضی ٍ ثطزُکبضی اٍ ضا ًفطٍقیس ٍ ثطای گطفتي زضّوی کؿی ضا ثب
تبظیبًِ ًعًیس ٍ ثِ هبل کؿی زؾت اًساظی ًکٌیس -چِ ًوبظگعاض ثبقس ٍ چِ غیطهؿلوبًی کِ زض پٌبُ اؾالم
اؾتّ("....وبى.)564 ،
 .5-7اهاًتداری ٍ هزاقثت اس هصالح تیتالوال
انَل اذالقی ًبْط ثط ضفتبضّبی کبضگعاضاى هبلیبتی زض اًسیكِ ٍ ؾیطُی ٖلَی فقٍ ثِ هحسٍزُی ثطذَضز
آًْب ثب هؤزیبى ٍ پطزاذتکٌٌسگبى هبلیبت هٌحهط ًویقَز ثلکِ آًْب تب آذطیي لحِٓ اتوبم هأهَضیت ذَز
ثبیس ثِ ایي هٌف ٍ انَل هتْٗس ثبقٌس .یکی اظ ایي هَاضز کِ زض کٌبض تَنیِّبی هکطض حًطت زض
ذهَل لعٍم حفّ حقَ هؤزیبى ٍ ثطذَضز پؿٌسیسُ ثب آًبى هَضز تأکیس قطاض گطفتِ ،هطاقجت زائوی اظ
حقَ زٍلت ٍ زض حقیقت اظ ههـبلح ربهِٗ اؾالهی اؾت .ثٌِٖـَاى ًوًَِ زض رـبیی زض ضاثُِ ثب ظکبت
هیفطهبیٌس..." :حیَاى پیط ،زؾت ٍ پب قکؿتِ ،ثیوبض ٍ هٗیَة ضا ثٌَِٖاى ظکبت ًپصیط ٍ ثِ فطزی کِ
اَویٌبى ًساضی ٍ ًؿجت ثِ اهَال هؿلویي زلؿَظ ًیؿت هؿپبضّ("...وبى .)517 ،زض ایي قبلت هأهَض هبلیبتی
ثبیس هطاقت ههبلح ثیتالوبل ثَزُ ٍ ّوَاضُ آى ضا هطاٖبت کٌس ٍ اظ ایيضٍ هبلیبت ثبیس ثََِض نحیح ٍ توبم
ٍ کوبل اذص قَز.
 .6اصَل اخالقی حاکن تز رفتار هددیاى هالیاتی اس دیذگاُ ػلَی
گطچِ زض ایي ثبة اظ ثحجً ،کبت قبثل اؾترطاد اظ هؿتٌسات ٖلَی ًؿجت ثِ زٍ هَضز قجلی ثؿیبض کنتط
اؾت اهب تٗساز کن ایي ًکبت چیعی اظ اّویت آًْب ًویکبّس ٍ ثِ ثیبًی حؿبؾیت ایي ًکبت ٍ اّویت ٍ
ربیگبُ آًْب آىچٌبى اؾت کِ ذالء هَرَز ضا کبهال تحت پَقف قطاض هیزّس.
ثب اؾتٌبز ثط زیسگبُ ٍ ؾیطُ ٖلَی؛ ّوبىََض کِ زٍلت ٍ کبضگعاضاى هبلیبتی زض اؾتیفبی حقَ هبلیبتی
ذَز ثبیس انـَل ٍ هحَضّبی اذالقی یبز قسُ زض ثرفّبی قـجلی ایي هقبلِ ضا ؾـطلَحِ توبهـی
ؾیـبؾتگصاضیّب ٍ ضفتبضّب قطاض زازُ ٍ زض ٖولیبتی کطزى توبهی ؾیبؾتّب نطفبً ثط هساض اذال ٍ ضفتبض
اؾالهی پبیجٌسی ثِ ذطد زٌّس ،هؤزیبى هبلیبتی کِ هٌجٕ اذص هبلیبت تلقی هیقًَس ًیع هتقبثالً تکبلیفی
زاضًس کِ اظ قَاّس هَرَز چٌبى ثطهیآیس کِ ایي تکبلیف ٖوَهبً ضیكِ زض فًبیل اذالقی زاقتِ ٍ اظ
ضفتبضّبی هجتٌی ثط اًؿبًیت ٍ اذال ٍ ثبٍضّبی اٖتقبزی هٌجٗج هیقًَس .زض ایي ثرف اظ هقبلِ ٍ قجل اظ
روٕثٌسی ًتبیذ ،ظم اؾت هرتهطاً ثِ هْنتطیي انَل اذالقی حبکن ثط ضفتبض هؤزیبى هبلیبتی ثِ قطح
شیل ثپطزاظین:
 .6-1لشٍم پزداخت هالیات تِ تْتزیي ٍ صحیحتزیي ًحَ هوکي
ثب تَرِ ثِ ایٌکِ ًٓبم هبلیبتی ٖلَی ٖوَهبً هجتٌی ثط انل ذَزاْْبضی ٍ ذَزاضظیبثی هبلیبتی َطاحی قسُ
(قْبة .)99 :1387 ،ثِ هَاظات تأکیساتی کِ حًطت اهیط(ٔ) ذُبة ثِ کبضگعاضاى ٍ هأهَضاى ٍنَل هبلیبت
زض ضاثُِ ثب اٖتوبز ثِ هؤزیبى هبلیبتی زض اذص هبلیبت زاقتِاًس ،ثط هؤزی هبلیبتی ًیع ضٖبیت حقَ زٍلت
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اؾالهی ٍ پطزاذت هبلیبت ثِنَضت زضؾت فطو زاًؿتِ قسُ اؾت .ثٌَِٖاى ی ًوًَِ ثبضظ ّوبىََضکِ
اظ ًبهِ  25آى حًطت ثط هیآیس هؤزیبى هبلیبتی ًجبیس زض پطزاذت ظکبت اقالم هٗیَة ٍ ًبؾبلن ضا ثٌَِٖاى
ظکبت اضائِ ًوبیٌس ٍ اگط چٌیي کٌٌس ثطاؾبؼ تأکیس حًطت ،ایي هبلیبت اظ آًبى ٍنَل ًرَاّس قس ٍ
کبضگعاضاى ٍ هأهَضاى هبلیبتی ح تحَیل گطفتي چٌیي اقالهی ضا ًساضًس (ًْذالجالغِ.)517 ،
 .6-2لشٍم پزداخت هالیات تا رضایت خاطز ٍ رغثت
یکی اظ ًکبت ٍ انَل اذالقی ثؿیبض هْوی کِ هُبث ثب زیسگبُ ٖلَی ًبْط ثط ضفتبض هؤزیبى هبلیبتی اؾت
يطٍضت پطزاذت هبلیبت ثب ضيبیتذبَط اؾت .اهبم(ٔ) هیفطهبیٌس..." :آى کؽ کِ ظکبت ضا ثب ضيبیتذبَط
ثپطزاظز کفبضُ گٌبّبى اٍ هیقَز ...پؽ ًجبیس ثِ آًچِ پطزاذتِ ثب ًٓط حؿطت ًگبُ کٌس ٍ ثطای پطزاذت
ظکبت افؿَؼ ثرَضزّ("...وبى )421 ،زض تحلیل ایي فطهبیف ،حًطت اهیط(ٔ) ًِ تٌْب پطزاذت هبلیبت ضا
ثطای هؤزیبى ثِ ّسض زازى هٌبثٕ ًویزاًس ثلکِ زض هقبثل حتی پطزاذت هبلیبت ظکبت ضا ٖبهلی زض رْت
حفّ ٍ ًگْساضی اهَال ٍ ثیوِکٌٌسُ زاضاییّبی هؤزی هؿلوبى هیزاًس (ّوبى .)659 ،پطٍايح اؾت کِ
تَرِ ٍ تأکیس ثط ایي هَئَ ذَز تًویٌی اؾت ثطای حوطثركی انَل ذَز اضظیبثی ٍ توکیي هبلیبتی ٍ
چٌبًچِ هؤزی هبلیبتی زض ضفتبض ذَز هقیس ثِ ایي ًکتِ اذالقی ثَزُ ٍ ثطای پطزاذت هبلیبت افؿَؼ ًرَضز
ٍ آى ضا کبّف هٌبثٕ ذَز تلقی ًٌوبیس ًٓبم هبلیبتی ثب ثب تطیي ؾُح توکیي هبلیبتی هَارِ ٍ ذَزاضظیبثی
زض پطزاذت هبلیبت حوطثرف ذَاّس ثَز.
 .6-3لشٍم ًازش ػثادی تِ پزداخت هالیات
یکی زیگط اظ ًکبت اذالقی حبکن ثط ضفتبض هؤزی هبلیبتی اظ زیسگبُ حًطت اهیط(ٔ) ،پطزاذت هبلیبت ثط
اؾبؼ اٖتقبزات زیٌی ٍ ثٌَِٖاى ی ٍْیفِ ٍ تکلیف ٖجبزی اؾت .ثِٖجبضت ثْتط ضفتبض هؤزی هبلیبتی زض
پطزاذت هبلیبت ثبیس ثًِحَی فٗلیت یبثس کِ گَیبی اًزبم یکی اظ فطایى هؿلن زیٌی ثبقس .حًطت زض
ثیبًبت هتٗسز ثِ لعٍم ًگطـ زیٌی ٍ ثطٍظ ضفتبض اٖتقبزی زض پطزاذت هبلیبت اقبضُ ٍ تأکیس ًوَزُاًس .ثٌَِٖاى
ًوًَِ زض ثیبًی هیفطهبیٌس ..." :پطزاذت ظکبت تکلیف ٍارت الْی اؾت"(ّوبى ٍ )215 ،زض ثیبى زیگطی زض
ضاثُِ ثب تفؿیط آیِای اظ قطآى تأکیس هیفطهبیٌس ..." :هبَٖى ّوبى ظکبت ٍارت اؾت ٍ کؿی کِ ظکبت
ًسّس هبًٌس ضثبذَاض اؾت ٍ کؿی کِ ظکبت هبلف ضا ًسّس هؿلوبى ًیؿت"(حؿیٌی .)399 ،زض ربی زیگطی
ًیع هیفطهبیٌس" :ظکبت ّوطاُ ًوبظ هبیِی تقطة هؿلوبًبى ثِ ذساًٍس اؾت"(ًْذالجالغِ .)199 ،هَاضز
هكبثِ ثؿیبضی زض ّویي ضاثُِ اظ هؿتٌسات هَرَز قبثل شکط اؾت کِ ثِ رْت ضٖبیت اذتهبض اظ قطح آًْب
ذـَززاضی هیًوبیین (ثٌَِٖاى هخبلًْ :ذالجالغِ)... ٍ 659 ،
ًتیجِگیزی
ّوبىََض کِ تكطیح قس ،ثسٍى تطزیس تٗییي ًطخّب ٍ هجٌبّـبی هبلیـبتی ٍ تَاثـٕ هطثََـِ ٍ تـالـ ثـطای
ٍنَل آًْب ،ثسٍى حبکویت ٌّزبضّب ٍ اضظـّبی اذالقی ،اقساهی ثیضٍح ٍ فبقس هٌٗیزاضی ذبنی ثـَزُ ٍ
حتی هوکي اؾت زاضای احطات ٍ پیبهسّبی اقتهبزی ٍ ارتوبٖی ًبهٌبؾجی ثبقس کِ ؾجت ٖسم زؾتیبثی ثـِ
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اّساف هتهَض اظ اٖوبل هبلیبتّب گطزز .زض قبلت ایي تحقی ؾٗی قس ایي هكی ٍ هٌف ضفتـبضی ضا تحـت
ٌَٖاى انَل اذالقی هتٌَٖی ثِ اؾتٌبز اًسیكِ ٍ ؾیطُی ٖولی حکَهت ٖلَی هُطح ًوَزُ ٍ هَضز تحلیل
قطاض زّین.
زض ضاؾتبی ثطضؾی ایي هَئَ ٍ پؽ اظ هجبحج هقسهبتی؛ هتٌبؾت ثب َٖاهل زضگیط زض ًٓبم هبلیبتی کـِ
ثِتطتیت زٍلت (ثٌَِٖاى َطاح انلی ًٓبم هبلیبتی) ،کبضگعاضاى ٍ هأهَضاى (ثٌَِٖاى هزطیبى ٍنَل هبلیبت)
ٍ هؤزیبى هبلیبتی (ثٌَِٖاى پطزاذتکٌٌسگبى هبلیبت) ّؿتٌس؛ انَل اذالقی هـَضزًٓط حًـطت اهیـط(ٔ) زض
ضاثُِ ثب ّط ی هَضز تحلیل قطاض گطفت.
زض ی روٕثٌسی اظ ًتبیذ حبنلِ ،زض ضاثُِ ثب ضفتبض هبلیبتی زٍلت اؾالهی؛ پبیجٌسی ثِ ارطای قـَاًیي ٍ
هقطضاتّ ،سفگیطی ٖوطاى ٍ آثبزؾبظی ثِربی تَرِ نطف ثِ زضآهسؾبظی ،توطکع ثط ؾیبؾتّبی حوبیتی
اظ تَلیس زض َطاحی ًٓبم هبلیبتی ،ضٖبیت ربیگبُ ٍ قأى هؤزی هبلیـبتی ،ضٖبیـت ٖـسالت زض ههـطف هٌـبثٕ
حبنلِ اظ روٕآٍضی هبلیبتّب (ٖسالت هٌُقِای ثب هبلیِ هحلی) اظ هْنتطیي انَل هؿترطد اظ فطهبیكبت ٍ
ؾیطُی ٖلَی ّؿتٌس.
زض ذهَل ضفتبض کبضگعاضاى ٍ هأهَضاى هبلیبتی ،هْنتطیي ًتبیذ حبنل اظ تحلیلّبی اضائِ قسُ زض ایـي
هُبلِٗ ٖجبضتٌس اظ :تَرِ ثِ ًقف هْن هؤزیبى هبلیبتی زض تأهیي هٌبثٕ ٖوَهی ٍ ؾبظهبًسّی ضفتبض ثط ّوـیي
هجٌب ،اٖتوبز ثِ هؤزیبى هبلیبتی زض توبهی هطاحلٖ ،سمذطٍد اظ هساض قبًَى زض ارطا ٍ ٍنَل هبلیـبت ،احتـطام
ثِ قکبیبت ٍ زضذَاؾت تزسیسًٓط آًبى ،رلَگیطی اظ تًٗیف هبلکیت قرهی ٍ قکؿتي حطین ذهَنـی
هؤزیبى زض فطآیٌس هبلیبتؾتبًی ،اهبًتزاضی ٍ هطاقجت اظ ههبلح ثیتالوبل.
تحلیلّبی ثرف پبیبًی ایي هقبلِ ًیع ًكبى زاز کِ اظ زیسگبُ ٖلَی ثطای ضفتبضّبی هؤزیبى هبلیبتی ًیع
انَلی هَضزًٓط اؾت .اظ رولِ :پطزاذت هبلیبت ثب ضيبیتذبَط ٍ ضغجت ٍ ثِ ثْتطیي ٍ نحیحتطیي ًحَُی
هوکي هؤزیبىً ،گطـ ثِ پطزاذت هبلیبت ثِهٌعلِ ی ٍْیفِ ٖجبزی.
هزوَِٖ ًتبیذ فَ زض قبلت ی هسل هفَْهی زض يویوِ ثََِض ذالنِ اضائـِ گطزیـسُ اؾـتًْ .بیتـبً
آًچِ قبیؿتِ شکط اؾت ایٌؿت کِ ًٓبم هبلیبتی ٖلَی ضا ثبیس ی ًٓبم کبهالً ٌّزبضگطا ٍ اضظقـی زاًؿـت
کِ ّطگع ٍ زض ّیچی اظ اثٗبز هطثٌَ ثِ فطآیٌسّبی هبلیبتی اظ چبضچَة اضظـّبی اذالقی ذبضد ًویقَز.
تَصیِّای سیاستی
ثب تکیِ ثـط ًتبیذ فَ ؛ زض ضاثُـِ ثب فطآیٌس َطاحـیٍ ،نـَل ٍ پطزاذـت هــبلیبت تَنـیِّـبی ظیـط ثـطای
ؾیبؾتگصاضاى اقتهبزی زض زٍلتّبی اؾالهی ٍ ثٍِیػُ ًٓبم هقسؼ روَْضی اؾالهی ایطاى قبثـل َـطح
اؾت:
 هبلیبتّب ثبیس آگبّبًِ ٍ ّسفوٌس َطاحی قًَس. ثِ هبلیبتّب ثبیس ثٌَِٖاى اثعاضِ قسضتوٌـس ؾیبؾـت اقتهـبزی ًگطیؿـتِ قـَز ٍ ًـِ نـطفبً اثـعاضی ثـطایزضآهسؾبظی.

پژوهشناهه نهجالبالغه ،سال اول ،شواره سوم ،پاییز 2931

117

 زض ّط ؾیبؾت اقتهبزی اظ رولِ ؾیبؾت هبلیبتی ثبیس حوبیت هٌُقی ٍ هٌبؾت اظ تَلیـس ٍ ؾـبظًسگی ثـطّط چیع زیگطی هقسم قوطزُ قَز.
 هأهَضاى هبلیبتی ثبیس آهَظـ زیسُ ٍ ثط قَاًیٌی کِ هزطی آى ّؿتٌس هؿلٍ ٍ زض ّط حبلتی ثـِ هقـطضاتپبیجٌس ثبقٌس.
 پیكٌْبز هیقَز زض َطاحی ٍ ارطای هکبًیعم ٍنَل هبلیبت اظ هترههیي هطثََِ ثٍِیػُ اظ هترههیياقتهبزی ٍ ضٍاًكٌبؾی ارتوبٖی ثْطُگیطی قَز.
 تَرِ ثِ ربیگبُ ٍ قأى هؤزیبى ٍ احتطام ثِ هبلکیت قرهی ٍ حـطین ذهَنـی آًـبى ذُـٌَ قطهـعیّؿتٌسکِ ًجبیس زض َطاحی ٍ ٍنَل هبلیبت اظ آًْب ترُی قَز.
 زٍلت زض ارطای قَاًیي هبلیبتی ٍ نطف زضآهسّبی حبنلِ ًجبیس ّـیچگًَـِ تجٗیًـی ثـیي اقـربل یـبهٌبَ قبئل قَز.
 هأهَضاى ٍنَل هبلیبت ثبیس ذَز اظ لحبِ هبلی تأهیي ،اظ لحبِ ضٍاًی ؾبلن ٍ ثِلحـبِ اٖتقـبزی هـؤهي ٍزضؾتکبض ثبقٌس تب ظهیٌِ ّط گًَِ ترُی اظ ثیي ثطٍز.
 پیكٌْبز هیقَز زض ؾبذتبض هبلیبتی ؾبظ ٍ کبض ٍیػُای ثطای ثطضؾی ٍ تحلیـل ثبظذَضزّـبی قـَاًیيِ ارـطاقسُ ٍ احطات ًبقی اظ ارطای قَاًیي هبلیبتی ایزبز گطزز.
 اَالٔضؾبًی ٍ قفبفؾبظی ًحَُی هحبؾجِ ٍ ٍنَل هبلیبت ٍ ّوچٌیي اّـساف ٍ آحـبضی کـِ پطزاذـتهبلیبت ثطای ربهِٗ ثِ زًجبل زاضز اظ ٍْبیفی اؾت کِ زٍلت زض ضاؾتبی ایزبز ضغجت ثـِ پطزاذـت نـحیح ٍ
کبهل هبلیبت ثِْٖسُ زاضز.
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هٌاتغ
 احوسیٖ ،لیهحوس ٍ ٍفبیییگبًِ ،ضيب (")1391ثطضؾی هیعاى هبلیبتّبی اؾالهی زض ؾجس ّعیٌِای ذبًَاضّب ٍ هیعاىاحطپصیطی آى اظ ضقس اقتهبزی ثب اؾتفبزُ اظ هبتطیؽ حؿبثساضی ارتوبٖی" ،فهلٌبهِ پػٍّف هبلیبت ،ؾبل ثیؿتن ،قوبضُ .16
 آقبًٓطی ،حؿي ٍ گیل حکینآثبزی ،هحوستقی (ً ،)1382گطـ ٖلوی ثِ ّعیٌِ ٍ زضآهس زٍلـت اؾـالهی ،قـن :پػٍّكـکسُحَظُ ٍ زاًكگبُ ٍ پػٍّكکسُ اهَض اقتهبزی.
 اثياثیالحسیس ( ،) 1387قطح ًْذ الجالغِ( ،هحوس اثَالفًل اثطاّین) ،ثیطٍت :زاضاحیبءالتطاث. پػٍیبى ،روكیس ( ،)1372اقتهبز ثرف ٖوَهی ،تْطاى :رْبز زاًكگبّی زاًكگبُ تْطاى. رٗفطینویوی ،احوس ( ،)1371اقتهبز ثرف ٖوَهی  ،2تْطاى :اًتكبضات ؾوت. حؿیٌی ،ؾیسضيب (" ،)1381ثیتالوبل" ،ضقبزٖ ،لی اکجط  .زاًكٌبهِ اهبم ٖلـی(ٔ) د ، 7تْـطاى :هؤؾؿـِ فطٌّگـی زاًـف ٍاًسیكِ هٗبنط.446-383 :
 حطٖبهلی ،هحوسثيحؿي (ٍ ،)1411ؾبئل الكیِٗ الی تحهیل هؿبئل الكطیِٗ (ضثبًیٖ ،جسالطحین) ،تْطاى :اًتكبضات اؾالهی. حوعُپَض ،هحوسحؿیي؛ نسض ،ؾیسکبْن ٍ کفبئی ،هحوسٖلی (" ،)1379ثطضؾی هبلیبت ثط قطکتّب زض ایطاى ثطاؾبؼ الگَیهبلیبتّبی اؾالهی" ،فهلٌبهِ پػٍّفّبی اقتهبزی ایطاى ،ؾبل ؾَم ،قوبضُ .11
 ذساثركیٖ ،جبؼ (" ،)1379ثطضؾی هبلیبت ثط اضث ثط اؾبؼ الگَی هبلیبتّبی اؾالهی" ،پبیبىًبهِ کبضقٌبؾیاضقس ،تْطاى:زاًكگبُ قْیس ثْكتی.
زقتی ،هحوس ( ،)1379تطروِی ًْذ الجالغِ اهبم ٖلی(ٔ) ،قن :اًتكبضات هكَْض. زفتط ّوکبضی حَظُ ٍ زاًكگبُ ( ،)1371هجبًی اقتهبز اؾالهی ،تْطاى :اًتكبضات ؾوت. زفتط ّوکبضی حَظُ ٍ زاًكگبُ ( ،)1372زضآهسی ثط اقتهبز اؾالهی ،تْطاى :اًتكبضات ؾوت. شاکطیٖ ،لیاکجط ( ،)1375ؾیوبی کبضگعاضاى ٖلی اثي اثیُبلت اهیطالوَهٌیي(ٔ) ،قن :هطکع اًتكبضات زفتط تجلیغبت اؾالهی.ضيبییزٍاًی ،هزیس (ٍ"،)1387یػگیّبی هٌبثٕ هـبلی زٍلـت اؾـالهی ٍ احـط آى ثـط ؾـطهبیِگـصاضی اقتهـبزی" ،فهـلٌبهِپػٍّكٌبهِ هبلیبت ،ؾبل قبًعزّن ،قوبضُ .1
ضيبییزٍاًی ،هزیس ٍ ذبزهیربهربًِٖ ،لیاکجط ( "،)1391انالح ؾبذتبض ٍ ثؿٍ پبیِّبی هبلیبتی زض تُجی ثب الگَی هبلیبت-ّبی اؾالهی ثب تأکیس ثط هبلیبت ثط ٖبیسی ؾطهبیِ" ،فهلٌبهِ پػٍّكٌبهِ هبلیبت ،ؾبل ًَظزّن ،قوبضُ .11
 ضيبییزٍاًی ،هزیس؛ ذبزهیربهربًِٖ ،لیاکجط ٍ حبدهحوسی ،فطقتِ (" ،)1391ثطضؾی تُجیقی هبلیبت ثط هزؤَ زضآهس ٍذوؽ" ،فهلٌبهِ پػٍّكٌبهِ هبلیبت ،ؾبل ثیؿتن ،قوبضُ .16
 ضقبزٖ ،لیاکجط ( ،)1381زاًكٌبهِ اهبم ٖلی(ٔ) ،تْطاى :هطکع ًكط آحبض پػٍّكگبُ فطٌّگ ٍ اًسیكِ اؾالهی. ؾیسقطیف ضيی ،هحوسثيحؿیي (ًْ ،)1379ذ الجالغِ (زقتی ،هحوس) ،تْطاى :هؤؾؿِ اًتكبضات هكَْض.قوؽالسیٌی ،ههُفی ٍ قْطکی ،رَاز (" )1391پیبزُؾبظی ی الگَی هبلیبتی هٌبؾت اظ هٌٓط قَاًیي هبلیبتی اؾـالم" ،زٍفهلٌبهِ هُبلٗبت اقتهبز اؾالهی ،ؾبل ؾَم ،قوبضُ .2
 قْبة ،هحوسضيب ( ،)1387ثطضؾی تحلیلی ٍ تسٍیي الگَی هبلیبتی ثط اؾبؼ ؾیطُ حًطت اهیـط(ٔ) .زاهغـبى :زاًكـگبُ آظازاؾالهی ٍاحس زاهغبى.
فیىٖ ،لیطيب (" ،)1386ربیگبُ ذوؽ زض اقتهبز اؾالهی" ،فهلٌبهِ پػٍّفّبی فقِ ٍ حقَ اؾالهی ،ؾبل چْبضم ،قوبضُ.1
 ٖؿگطی ،هحوسهْسی ٍ کبقیبى ٖجسالوحوس ( " ،)1391ثطآٍضز ْطفیت ثبلقَُ ذوؽ ٍ هقبیؿِ آى ثب زضآهسّبی هبلیبتی زضاقتهبز ایطاى (َی ؾبلّبی  1381تب ً ،")1387كطیِ ضاّجطز تَؾِٗ ،قوبضُ .27
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 غفبضیّ ،بزی ٍ کطیویٖ ،لیطيب (َّ" ،)1387یت زیٌی ٍ آهَظُّبی اذالقی اؾالم ٍ تأحیط آى ثط ضفتبضّبی اقتهبزی زضفطآیٌس تَؾِٗ" ،زاًكگبُ فطزٍؾی هكْس ،هزوَِٖ هقب ت ّوبیف اقتهبز اؾالهی ٍ تَؾِٗ ،هكْس :اًتكبضات زاًكگبُ
فطزٍؾی.19-2 :
 گیل حکینآثبزی  ،هحوستقی (" ،)1381زٍلت ٍ ؾیبؾتّبی اقتهبزی" ،ضقبزٖ ،لیاکجط ،زاًكٌبهِ اهبم ٖلی(ٔ) د ،7تْطاى:هؤؾؿِ فطٌّگی زاًف ٍ اًسیكِ هٗبنط.381-317 :
 هطٍتی ،ؾْطاة ٍ زاضاثی ،فطقتِ (" ،)1392ثطضؾی فطآیٌس ٖسالت هبلیبتی زض ًْذالجالغِ" ،زٍفهلٌبهِ پػٍّفًبهِی ٖلَی،ؾبل چْبضم ،قوبضُ .1
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