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 گذری بر واسطه گری در فقه و حقوق و اثرات مفید یا منفی آن بر جامعه

 

 

 1سید احمد میر خلیلی -1

 2عباس کالنتری-2

 3حجت اهلل خالدی سردشتی-3

 

 

یکی از  عنوانبهاساسی جمهوری اسالمی و در نظام اقتصادی  قانون درتجارت : چکیده

اصوالً موضوع  و ضابطه گذاری مورد عنایت قرار گرفته است گذاریقانونممتاز های بخش

تصدی حمل و نقل و ایجاد  فروش یا اجاره قصدبه مالتجارت شامل: خرید یا تحصیل هر نوع 

 هایفعالیتعمومی، عملیات صرافی و بانکی و  هاینمایشگاههر گونه تسهیالت تجاری، ایجاد 

 1311که در قانون تجارت مصوب  باشدمیقبیل  این ازدریایی تجاری و کشتیرانی و اموری 

همین قانون  همین تجارت و دالل نیز در . واژه اندگرده ذکر« عملیات تجاری» عنوانبه

این طریق  دهد و ازعنوان قانونی رسمی برای شخصی که کاری درست و معین انجام میبه

است با تفاوتی فاحش امروزه  نماید تعریف شد اما واسطه که نوعی دیگر از داللیارتزاق می

نوعی معضل برای جالب اینکه همین واسطه به قانون را گرفته و جای دالل تعریف شده در

این مجال ما به دنبال شناخت دالل  کشورها تبدیل گردیده است .در از اقتصاد ما و بسیاری

 فقه و تعریف واسطه وکال موضوع واسطه گری در تفکیک آن از واسطه هستیم، نقش و و

 حقوق ایران فقه و قوانین ایران را بررسی خواهیم نمود . آثار مثبت و منفی واسطه گری را در

ها طههای واساقتصاد ما به دنبال فعالیت کنیم ونیز وفواید یا مشکالتی را که درتشریح می

 اسالمیفقه  خواهیم بدانیم که واسطه گری درکنیم و نیز میایجاد گردیده است را مرور می

 نظرات بزرگان دینی ما چیست . چگونه تعریف گردیده است و چه جایگاهی دارد و

 . اثرات منفی، داللیواسطه گری،  تجارت، دیدگاه فقهی حقوقی،، آثار مفید کلید واژگان: 

 

 مقدمه

متون فقهی، به دلیل اهمیت و گستردگی مسائل بازرگانی، از زوایای مختلف به بررسی آن پرداخته و در 

زیرا از طرفی بازرگانی شغل رایج مردم سرزمین حجاز  ؛وسیعی از احکام و مقررات آن را تبیین کرده است هایمجموعه

انان و چه طرف مبادله آنان، با مسائل بازرگانی مردم، چه بازرگ یهمهو جایگاه تشریع احکام اسالمی بوده است و 

                                                           
 عضو هییت علمی دانشگاه ایت اهلل حایری میبد -1
 عضو هییت علمی دانشگاه ایت اهلل حایری میبد -2
 دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و حقوق خصوصی دانشگاه ایت اهلل حایری میبد-3

 
ی 

ضای
م ق

لو
و ع

ق 
قو

 ح
صی

ص
تخ

ی 
علم

له 
مج

(
م(

دو
ل 

سا
 

ره 
ما

ش
21  /

د 
جل

1
ا/  

ند
سف

 
19

31
  /

ص 
23- 

11
    

    
 

 



 11-23، ص   1931 سفندا،  1 جلد، 21 ، شماره حقوق و علوم قضایی

ISSN: 1394-0038 

.ir jolawhttp://www. 

 

51 
 

درگیر بودند . از طرف دیگر رابطه بازرگانی با تولید و نقش آن در رشد تولید و دستیابی به اهداف دیگر اقتصادی 

خود به مالک اشتر، بازرگانان  ینامهنیازمند سیاست گذاری صحیح و قوانین و مقررات جامع است . حضرت علی )ع( در 

و ضمن بر شمردن اهداف مشترک دو گروه به حاکم اسالمی در رسیدگی  بردمیصنعتگران را در کنار یکدیگر نام و 

قبال مردم به تجارت و بازرگانی دانسته ستتحریم ربا را ا هایعلتو امام صادق )ع( یکی از  کندمیبه امور آنان توصیه 

 . شودمیتولید  برد و موجب کاهشاز بین می ی رابازرگان هایانگیزهاست زیرا رواج فرهنگ ربا خواری 

 درکسی است که واسطه میان خریدار و فروشنده باشد و  دلّال .کلمه عربی و به معنای واسطه است دلّال

شده و یا برای کسی که  ایمعامله کسی است که در قبال دریافت اجرت، واسطه انجام»دیگر در حقوق تجارت،  تعریف

 در تجارت سنتی، فروشنده.« شودمی، همه اقسام داللی، تجارت محسوب کندمیبفروشد مشتری پیدا  کاالیی خواهدمی

، همین شیوه در مفهوم رایج هارسانه، در تجارت مدرن به کمک کندمیترفندها مشتری را تشویق به خرید  انواع با

برای خریدار کاالی مناسبی بیابد و برای فروشنده  کوشدمی نیز اواست در معامالت کالن،  ایواسطهاست؛ دالل 

هر فروشنده و هر  که گیردمیمشتری موردنظر، او واسطه است بین خریدار و مشتری، از همان ترفندهایی بهره 

آن به سمساری نیز تعبیر شده است. امروزه در  از و. دلّالی وساطت در خرید و فروش است کندمیخریداری اعمال 

مضر، مخرب  که اکثر اوقات دالل و داللی در ذهن مردم کاری شودمیمعانی مختلف استفاده  ز واژه دالل بهبین مردم ا

 آید.می حساببهو فاسد 

 

 4تعریف واسطه گري

 دعاوی یک واژه معروف و گیرد خصوصاً درطرف قرار می کسی که بین دو واژه واسطه به معنی میانجی و

های لغت نیز معنی درستی فرهنگ نوظهور است که در واسطه گری یک واژه تازه تأسیس وشناخته شده است؛ اما واژه 

اساتید حقوق واژه واسطه گری را نوعی  اساس قوانین حقوق تجارت برخی از اصطالح حقوقی وبر از آن وجود ندارد . در

نماید اما واسطه گری خارج از مقررات خاصی فعالیت می چارچوب قوانین و این فرق که دالل در دانند باداللی می

 .5اصول تعریف شده قانونی است ضوابط و

 6تعریف داللي 

 :در فرهنگ معین زیر لغت دالل آمده است

 «شودیو مشتری، کسی که با دریافت حق معینی، واسطه بین خریدار و فروشنده م ایعمیانجی بین ب»

در حقوق تجارت،  یگراست و در تعریف دیعنی دالل در لغت به معنی میانجی بین مشتری و فروشنده 

خواهد کاالیی بفروشد شده و یا برای کسی که میی اکسی است که در قبال دریافت اجرت، واسطه انجام معامله»

 «.شودیاقسام داللی، تجارت محسوب م ، همهکندیمشتری پیدا م

                                                           

4 .Intermediary 

جلداول ص  ،1335 سال چاپ هشتم، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران، محمود؛حقوق تجارت، عرفانی، .5

11. 

6.Dealer 
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در حد  زحمتیجو و ثروت اندوز بدارد، چرا سود نامی اما اگر این شغل یکی از انواع تجارت است چرا بد

 ؟گیردیراهزنان قرار م

، در تجارت مدرن به کمک کندیدر تجارت سنتی، فروشنده با انواع ترفندها مشتری را تشویق به خرید م

برای خریدار کاالی  کوشدیاست در معامالت کالن، او نیز م یاها، همین شیوه در مفهوم رایج است، دالل واسطهرسانه

 بهره ییفروشنده مشتری مورد نظر، او واسطه است بین خریدار و مشتری، از همان ترفندها یی بیابد و برامناسب

 .کندیکه هر فروشنده و هر خریداری اعمال م گیردیم

علوم و افزایش تولید کاال و  دلّالی به معنای وساطت در انجام معامالت، از جمله مشاغلی است که توسعه

و دارای احکام خاص خود  شودمیاز دیدگاه فقهی، دلّالی، تجارت محسوب  . را ایجاب کرده استخدمات، ضرورت آن 

در  .و وکالت بیان شده است عقد مستقل موضوعیت ندارد بلکه در غالب عقود اجاره، بیع، جعاله صورتبهاما  است

له . از جمباشدمیآن تابع عقد وکالت  قوانین وحقوق موضوعه ایران برای دلّالی، تعریف و احکام مستقلی ارائه شده 

ضع و که قوانین مدوّنی برای آن باشندمیبیمه و مشاورین امالک و خودرو  کارگزاریمصادیق دلّالی، کارگزاری بورس، 

دلّالی را مجزا از وکالت  تواننمیبا این که در قانون تجارت تعریف مستقلی برای دلّالی ارائه شده است اما  .شده است

 .3باشدمیتعهد به نتیجه صورت بهت، بلکه دلّالی وکالتی مشروط و دانس

 تفاوت واسطه و دالل

و  شرایطشغلی است که صاحب آن با معرفی و نزدیک کردن طرفین یک معامله به هم دیگر،  داللی 

ن دهد. دالل ممک منافع طرفین، معامله را جوش کند با تطبیقخصوصیات معامله را برای آنان تشریح کرده و سعی می

نه زمی شغل و وظیفه او صرفاً انجام مذاکرات ابتدایی و فراهم آوردن اماکند،  همکاری نیزاست در تنظیم سند معامله 

توافق است و حق انعقاد قرارداد و همچنین به اجرا گذاشتن تعهدات طرفین و یا دریافت و پرداخت موضوع تعهد را 

عادی نیز  هایامالک و مشاورین خودرو اقدام به تنظیم مبایعه نامه و قولنامه مشاورین حاضر حال درندارد. هرچند 

 ارائه مشاوره به هاآنتعریف نموده است و وظیفه  نمایند، ولی قوانین ایران تنها نقش مشورتی را برای این نهادهامی

ر علم د عام تفکرهستند. بر عکس  «خریدار و فروشنده»دالالن حلقه واسط بین طرفین معامله  باشد. در واقعمردم می

اقتصاد میان واسطه و دالل تفاوت زیادی وجود دارد؛ فرض کنید دریک کشور، هزار کارخانه تولیدی و هزار مزرعه 

 " مستقیماًفوق برای فروش محصوالتشان به خریداران  هایمجموعههرکدام از  باشد قرارکشاورزی وجود دارد؛ اگر 

چنین امری  " طبعاًمغازه تأسیس شود؛  خرده فروشی نمایند، آن گاه در هر محله باید هزاراناقدام به تأسیس مغازه 

  .شودمیخلق « واسطه» نامبه  ایواژهمعقول و میسر نیست. لذا 

کلمه نظم و قانون نهفته است؛ سیستم واسطه گری به این  دو درتفاوت میان واسطه و دالل  ترینبزرگ

 (.8کننده مصرف شکل است: )کارخانه

زیرا این سیستم دارای  رسدمیخریدار  به ،فروشی عمده ،خرده فروشی این ترتیب محصول با دو واسطه به 

 درصد 5کارخانه با  مثالًمعلوم و قابل پیگیری است؛  هاواسطهاز آن  هرکدام سودقانون مدون و نظم و نظارت است، 

 15و خرده فروش هم با دهد فروش میبه خرده  سود درصد 11با  او، دهدمی، محصول را به عمده فروش سود

، اما داللی قانون و تعدد رسدمی، به دست مشتری درصدسودبه 31؛ در نتیجه کاال با فروشدمیخریدار  درصدسودبه
                                                           

ص  1386 میثاق عدالت،: تهران. قانون تجارت درنظم حقوقی کنونی. محسن حاتمی علی قرائی، محمد دمیرچلی، .3

9. 

 .33، ص 1392 از اقتصاد سبز، فود پرس به نقل ایران، بررسی پدیده داللی در یحیی، . امیری،8
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بخش  درصد سود؛ یک 121با حدود  " بعضاًو  رسدمیمحصول با چند دالل به دست مشتری  مشخصی ندارد و یک

 ها و عدم پیگرد مالیاتی واسطهبهمالیات  که با بستن گرددمیاقتصادی بر  هایگذاریروز ما به سیاست از مشکل ام

 ومرز تا مغازه ارتباط دارد  ازو بخش دیگر به سیستم ضعیف نظارت،  شودمیکمک  به ترویج داللی " عمالً، هادالل

بنابراین داللی کاری پرسود و پردرآمد  .گرددمیباز نهایت به کمرنگ شدن فرهنگ کسب و کار حالل در میان مردم  در

 ایعدهو  کنندمیدرست و صحیح کار  ایعدهورشکسته،  ایعدهدارد و  وجود« نامبر وان» ایعدهاست، در این شغل 

عمل  نامخوشخوب و  هایداللاست.  ، تبانیشودمی هاداللتقلب در حرفه داللی که سبب بدنامی  ترینرایج. تقلب با

وزی ر کارخانه دار هم هستند که به دنبال کسب هایدالل. در بین دالالن، دانندمیتبانی را دور از شرف و لیاقت دالل 

موفق و ناموفق هم  هایداللاین ثروت رسیدند،  کارخانه داری نیز وجود دارند که با تبانی به هایداللحالل بوده و 

کم  ، در داللی هم افراد خوش نامآورندمی نامیخوش بااستعدادهوشمند و  ایعده کم نیستند. در هر صنعت و حرفه

امروزه در عرصه کسب و کار فعال هستند،  که هاییداللنیستند. نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که برخی از 

به  و فقط کنندمیمطرح  هاآنسرمایه قرار دارند که تجار بزرگ نیازهای خود را با  چنان مورد اعتماد و وثوق صاحبان

 متأسفانهایم و  مواجه بیکاری اگر امروز با بحران .کنندمیرا امضا  خریدوفروش، قراردادهای هاداللاتکای نظر این 

 برنامگیبیرا باید در  هاآن دلیل، استگرفتن  اوج حالدر  شدتبهداللی  کاهش یافته و روحیه کار وتولید به کار  عالقه

  .9اقتصاد دیدبرای بخش  نجاتای نسخه از ارائه هاآنو ناتوانی مدیران برخی 

 

 سنتي يهاواسطه

در بازار داد و ستد، ما را  ، اما گشتیشناسندمیاجاره و فروش مسکن را دالل  هایواسطه عموماًعامه مردم 

 به حجره دیگر، از پاساژی به پاساژی ایحجرهیعنی از  کنندمیسرپایی کار  که هاییدالل، کندمیآشنا  هاداللبا انواع 

ک یا نیاز به ی وقتبه تولیدکنندگان اکثر، اگر کمی دقیق شویم خواهیم دید روندمیدیگر و از شهری به شهر دیگر 

فالن  کاالی داندمیکسی است که در راسته کار خود اطالعات دارد، او  ، داللروندمیچند قلم جنس سراغ دالل 

 هایفنتلسنتی است، امروزه که  ، کار او گشت زنی است، البته این شیوهخوردمیبه درد کدام تولید کننده  فروشنده

 یزچشاید دیگر نیازی به وجود دالل نباشد اما حسین فرجی  دهندمی انجام راکار ارتباط  هاروزنامههمراه و اینترنت و 

 :گویدمیبه ما  دیگری

باتجربه و تخصصی  هایداللهمه این وسایل ارتباطی که شما به آن اشاره کردید بازهم،  باوجودهمین حاال 

سنتی های دالل هازمینهبگویم در تمام  توانممی تقریباًیا در میادین و  بازار در، کنندمیمشکالت تولیدکنندگان را حل 

عرضه کند، به نظر او با این روش سر  علنی رایش کاال خواهدنمیمشغول به کارند، یک دلیلش این است که فروشنده 

راحل  مشکلشانهستیم که  هاداللهم همین است شرایط بخواهد و این ما  خریدار، شکندمیو قیمت  خوردمیمال 

 .شویدمیعرایض بنده  متوجه، یک گشتی در بازار بزنید یا به میادین میوه و تره بار بروید، کنیممی

 تخصص داللي

و کسی که از بابت واسطه  دانندمیمعامالت را تنبل خانه  هایبنگاهراحت و  ایحرفه هابعضیلی را، حرفه دال

 گویدمینگاه کنیم ظواهر امر هم چنین  انگارانهسادهو اگر  دانندمیبادآورده  آن را پول آوردمیگری، پولی به دست 

 :گویدمیچیز دیگری  یک اقتصادداناما 

                                                           

 .139، ص 1391 سراج، نشر تهران، داللی چیست؟، دالل کیست و مهرداد، . صادقی نکو،9
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، حتی زنندمیآن حرف  سودآوری ازو همه  آیدمیبه نظر  ایسادهداللی در جامعه ما شغل سبک و  متأسفانه

خودش  هایمصیبتاین شغل هم  گویممیاما من به شما  دانندمیخوری  بدون مالحظه این حرفه را نان مفت هابعضی

کسی که وارد این شغل  هااین الوه بر همهداللی یک حرفه تخصصی است، تجربه و آموزش الزم دارد، ع اوالًرا دارد، 

بیان و قدرت تحلیل داشته باشد، باید معلومات روز او در حد عالی  و خوش حافظه باشد، فن باهوشباید بسیار  شودمی

رم بگیرد، کسی که در بازار چ نظر در، باید علم اقتصاد بداند و سعی کند منفعت فروشنده، خریدار، هردو را باشد باالو 

و گوجه فرنگی و یا باغ کاهو صاحب نظر باشد. یک دالل واقعی اهمیت  در مورد پنیر تواندنمی کندمیکفش کار  و

متوجه خود او  زودیبهضرر  آگاهانه به فروشنده یا خریدار ضرری برسد، این ایمعاملهاگر در  داندمی را خودشغل 

 . دالل خوب داللیافتدمیو در نتیجه کارش از رونق  شودنمی هایمعاملهواسطه دعوت به  عنوانبهیعنی دیگر  شودمی

 .انجام بدهد ایمعاملهاست که هرروز 

جوان در آغاز  هایداللاز  ؟ این پرسش را یکیکندمیچه کسی برای خرید و فروش کاالیی به دالل مراجعه 

 :گفت و خود او در پاسخ چنین کندمیگفت و گو با ما مطرح 

 در بابل دالل هاسال من، کندنمیوقتی که نیاز داشته باشد، هیچ کس از روی شکم سیری به دالل مراجعه 

که  گویممیکارهای محترم )محترم به این دلیل  از شالی یکیبرنج بودم، در واقع کارم را در آن شهر شروع کردم، 

شالی  هایقیمت ، طبیعی است کهخواستمیپول و  کردمی، به ما مراجعه شدمیسبز  هاشالی انصاف داشت( وقتی

 5-4در آن  دیدممی، فقط دانستمنمیشکل او را م ، منکندمیبرنج در بهمن ماه خیلی فرق  باقیمتدر مرداد ماه 

در  دانستمیو خود او هم  کردمیتن برنج را پیش فروش  21یا  11میل و رضایت خود  سال که در بابل بودم او به

به سراغش رفتم. یک مشتری پولدار داشتم  من 91ندارم، تابستان سال  ایچاره گفتمیاما  کندمیاین معامله ضرر 

نه  و مرداد، پس از حال و احوال گفت دیگر فروشنده شالی نیست، نه در کردمیگذاری  که در کار خرید برنج سرمایه

ی که خیل گیرممیندارد، وجدانم را گواه  فروش پیشبهنیازی حتی در مهر ماه، گفت مشکلش رفع شده و دیگر هیچ 

 آید، یک روزگاریبرمی کاریچهولی خب از ما  کندمیمعامله او ضرر  این در خوشحال شدم چون همیشه شاهد بودم

فت در گ ، البته او به من لطف داشت وفروشدمیو به قیمت  موقعبهحاال نیاز ندارد و  کردمینیاز داشت و پیش فروش 

 !بود خواهد شمابهمن ماه پیش من حق تقدم با 

  دالليواسطه گري و احکام 

داللی،  آمده است؛  این چنین السالمعلیهماحکام داللی در فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت  مورد در

بگذارد و قیمت آن را بازرگانی، برای فروش، کاالیی در اختیار دالل  مشروع و گرفتن اجرت بر آن جایز است. هرگاه

مرابحه بفروشد )مرابحه  تواند آن را به بیعمشخص کندو بگوید هرچه بیشتر فروختی از آنِ خودت باشد، دالل نمی

و سپس تقاضای مبلغ یا درصدی  رساندمیاطالع خریدار  است که فروشنده قیمت تمام شده کاال را به ایمعامله

عمول م طوربهباشد  نقد یا نسیه منعقد شود، در صورتی که نسیه صورتبه تواندمیبیع مرابحه  .کندمیسود  عنوانبه

قیمت خرید کاال است؛ در حالی که دالل آن کاال را  از اخبار(؛ چون شرط بیع مرابحه شودمینرخ سود آن بیشتر 

 سازد و کاال خرید آن مطلع سازد؛ لیکن اگر دالل، خریدار را از قیمت مشخص شده آگاه قیمت ازنخریده تا مشتری را 

نخواهد بود. البته در این صورت، در اینکه دالل  را به بیشتر از آن بفروشد، معامله صحیح است؛ هرچند بیع مرابحه

  .گردد، اختالف استمیبهای کاال به مالک بر عنوانبهآنکه آن مبلغ  یا بودمستحق مبلغ مازاد خواهد 

نیست و به جهت  ای است که وفای آن بر او واجبوعده حدّ دراند: پیشنهاد مالک به دالل گفته برخی

اجاره یا جعاله قرار گیرد؛ چه آنکه در این دو عقد،  تواند تحت عنوانمجهول بودن مبلغ مازاد، چنین پیشنهادی نمی

، برخی مقابل درت ارزشمند بودن کارش مستحق اجرة المثل خواهد بود. البته دالل به جه .عوض باید معلوم باشد
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ر رساند. دبه نزاع نشود، به صحّت جعاله زیان نمیمنجر اند: جهالتی که چنین پیشنهادی را جعاله دانسته و گفته

  .بود خواهد مازادنتیجه، دالل مستحق 

تفصیل داده، در فرض نخست، دالل را عکس آن  صورت وبرخی نیز بین صورت پیشنهاد مالک به دالل 

به  را کاالفرض یاد شده، چنانچه دالل  دراند. مستحق مبلغ مازاد و در فرض دوم، او را مستحق اجرة المثل دانسته

یگر د بر بناچیزی نخواهد بود. امّا  مستحققول دوم )قول به جعاله(  بر بناقیمت تعیین شده از سوی مالک بفروشد، 

 نابکند.  کمتر از قیمت مشخص شده بفروشد، کسری را باید از مال خود جبران اگر واقوال، مستحق اجرة المثل است 

کاالی خود  که برای فروش غیربومی فرد هراهل محل( برای بادیه نشین، بلکه )مشهور، وکالت و وساطت حضری  بر

 11.انده است و برخی آن را حرام دانستهکاالی وی مکرو شود، جهت فروشوارد شهر یا روستا می

  آثار منفي :

از چالش هایی به شمار می رود که متاسفانه در بسیاری از آشفتگی  اقتصاد ایراندر  واسطه گریمعضل 

بر اساس اخبار و گزارشات منتشر . شودمعرفی می مشکالتعنوان متهم اصلی ها و نابسامانی های این عرصه)اقتصاد(به

های بدون نقش آفرینی خاصی در تولید وفعالیت ها،تعداد و کثرت افرادی که در طول یک دهه گذشته، رسانه شده در

 گری واسطهروه هایی که بهتعداد افراد و گ و  .مولد،سودهای کالن و قابل توجهی به جیب زده اند،دو برابر شده است

 .شوندمیلیون نفر تخمین زده می 5یا شبه داللی مبادرت می ورزند کمتر از 

 سوء استفاده از نیاز بازارواسطه ها 

که در  هاآندارند،  خبر بازارآن حرفه از وضع  هایبخشدیگر  اندرکاراندستهر حرفه بیش از  هایدالل

ازار ب هایقیمتاز آخرین تحوالت  کندمیحضوری خودشان کار  رفتن آنجابیشتر از اینجا و  موبایلشاناخیر  هایسال

کنند به نسبت ارتباطی که که در صنایع غذایی کارمی هاآنو کارخانه دارها،  هاکارخانهاز نیاز  همچنین وخبر دارند 

 روی آب خبر دارند. البته از این اطالعات هایشتیکو حتی بار  هاواردکننده و دارهاو باغدارها و زمین  هاکارخانهبا 

 :گویدمیبه ما این دالل خودشان خیر برسانند.  اصطالحبهسوء استفاده کنند و یا  توانندمی

فروشنده  هاقیمتتغییر  جریان درتن روغن خریده بودم،  25من  کندمیبرای کارخانه ... که انواع سس تولید 

 به دتشبهانجام نگرفته جنس را به کس دیگر فروخته، کارخانه  موقعبه هاروغنبه بهانه اینکه واریز پول  و درآورددبه 

مرا تحت فشار قرار داد که هرچه  کارخانه مدیرکارگر لنگ روغن بودند  111روغن احتیاج داشت، خط تولید و بیش از 

یک  شدمیجدید، فقط توانستم با هر ترفندی که  باقیمتولی گیر بیاورم، گیر آوردم  زودتر از جای دیگر برای او روغن

                                                           

 .336ص  ،1381 میزان، چاپ دوم، تابستان . حسنی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر11

http://www.afkarnews.ir/fa/tags/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.afkarnews.ir/fa/tags/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.afkarnews.ir/fa/tags/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.afkarnews.ir/fa/tags/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.afkarnews.ir/fa/tags/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87
http://www.afkarnews.ir/fa/tags/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87
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پدر مرا در آوردند، و  هاداللگفت  کارخانه مدیرچه شد؟ همان آقای  دانیدمیمقداری تخفیف بگیرم اما نتیجه کار 

 .پوست گردو گذاشت تا چند میلیون سود بیشتر ببرد فالنی )یعنی من( دست مرا توی

 منفي بر واسطه گريفناوري اطالعات و تاثیر 

ها با توجه به این نوع فناوری، که باعث کاهش ها دارد. شرکتاطالعات، اثرات قابل توجهی روی سازمان 

ها و کنند. همچنین، پردازش دادهشود، فرایند عملیات خود را متحول میهزینه کسب، پردازش و ارسال اطالعات می

های اند و از طرف دیگر، حلقههای جهانی شدهشرکتزیربناهای فنی ارتباطات از راه دور از یک طرف منجر به توسعه 

های بنیادین در کاربرد اند. این تغییرات، چالشای را به وجود آوردههای مجازی یا شبکهالکترونیکی اطالعات، سازمان

 اند.مدیریت و فلسفه ساختارهای سازمانی و صنعتی را سبب شده

های اطالعاتی و دیگر ها، بانکهای مبادله الکترونیکی دادههای اطالعاتی میان سازمانی نیز، شبکهنظام 

های الکترونیکی را به هم متصل کرده است. امروزه، گستره این شبکه، به مصرف کنندگان نیز رسیده های حلقهشکل

کند تا طوری که تولیدکنندگان را قادر میتر شده است، بهاست. پتانسیل تغییر در نظام ارزشی از گذشته بسیار قوی

 .کنندگان ارتباط مستقیم داشته باشندبا مصرف

ای ارزان این امکان را برای بسیاری از صنایع ایجاد کرده است های ارتباطی رایانهافزارها و شبکهظهور سخت

 با ها در ساختار توزیع یک صنعتطور مستقیم با مشتریان خود ارتباط برقرار کنند. به این ترتیب نقش واسطهکه به

ها یکی از ارزشمندترین شود. حذف واسطهگری نامیده میشود. این پدیده حذف واسطهتهدید جدی مواجه می

سابقه قیمت کاالها و خدمات در جهان شده است. بر اساس باشد که باعث کاهش بیدستاوردهای فناوری اطالعات می

درصد  51تا  15خریداران و فروشندگان بین  ها و ایجاد ارتباط مستقیم بینبرآوردهای انجام شده، حذف واسطه

 .موجب کاهش قیمت تمام شده کاالها و خدمات برای مشتریان شده است

شمرد: های بخش توزیع را این گونه بر میترین و جدیدترین چالشنیز مهم (Robert Rozzi) رابرت رزی

 ” .یک استترین مسئله در افق نزدیک برای توزیع کنندگان، تجارت الکترونمهم“ 

نقش تازه و رو به افزایش اینترنت نباید نادیده گرفته شود ” صاحب نظر بزرگ مدیریت:  (Drucker) دراکر

 .رنگ ساخته استعنوان یک کانال پخش، وارد شده و نقش سنتی کارگزاران فروش را کمکه به

 11.داندهای خرید میو تغییر دهنده عادت همچنین کاتلر ورود رایانه و شبکه جهانی اینترنت را باعث دگرگونی انقالبی

 آثار مثبت

مانند داللی و ..... دارند تسهیل و تسریع در پیدا از جمله کمترین آثار مثبتی که انواع  واسطه گری به

صورت دو جانبه هم به نفع فروشنده و هم به نفع خریدار خواهد باشید که بهکردن مشتریان و خریدار مورد نظر می

 شماریم.ها را برمیدر ادامه برخی از آنبود که 

                                                           

های واسطه -های فیزیکیواسطه -1386ا کاتلر، فیلیپ، کاتلر در مدیریت بازار، عبدالرضا رضائی نژاد، انتشارات فر -11 

، فصل نامه پژوهشی دانشگاه امام صادق، دکتر علی اصغر مشبکی، مصباح الهدی باقری-ها ها و چالشالکترونیکی؛ ضرورت

 1381شماره پانزدهم، 
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 هاگیري مصرف کننده از خدمات واسطهبهره

 يستجو و ارزیابج-الف 

ها و معیارهای ارزیابی است. انتخاب مصرف کننده در یک فروشگاه خاص بیشتر بر مبنای دو محور جستجوی گزینه

های خرده فروشی نوعی از خدمات ارزیابی و جستجو را ارائه کرده که به مصرف کننده برای انتخاب آمیخته واسطه

 .کندمیشایانی بازاریابی مناسب، کمک 

 جور کردن محصولرزیابي نیازها و ا-ب 

گیری مشتری فراهم کنند. برای مثال، برخی توانند خدمات مفید و باارزشی را از طریق کمک به تصمیمها میواسطه

محصول مورد  ٔ  نهیمعرفی کرده و به مشتریان درزم کاالعنوان مشاور در امر خرید افزار خود را بههای سختفروشگاه

 کنندنیازشان، کمک می

 ریسک مشتريمدیریت -ج

خورد. در نتیجه مصرف کنندگان همیشه اطالعات کاملی ندارند، لذا ممکن است چیزی را بخرند که به دردشان نمی

اند تا زمینه ها خدمتی را فراهم کردهمصرف کننده در خرید کاال با مقداری ریسک مواجه است. در این زمینه واسطه

 .برگشت محصول وجود داشته باشد

 محصولتوزیع -د

کنند. توزیع عاملی حساس و مؤثر بندی محصول بازی میتولید، بستهو حتی  ها، نقش مهمی در توزیعبرخی واسطه

 .12گیری و دخیل در ارزش برخی کاالهای مصرفی استدر تصمیم

 هاگیری تولیدکننده از خدمات واسطهبهره

 انتشار اطالعات محصول-الف

 .، اطالع رسانی به مشتری درباره محصول و مشخصات آن استتولیدکنندگانها به یکی دیگر از خدمات واسطه

 اثر خرید-ب

ها، ها به دلیل اثرگذاری روی رفتار مصرف کنندگان و انتخاب خرید آنتولیدکنندگان عالوه بر خدمات اطالعاتی، به خدمات واسطه

رداخت بر اساس چگونه قرار گرفتن محصول در قفسه و پ برای مثال های ویژه،های جبران خدمات، تخفیفدهند. طرحاهمیت می

 .خرندها میواسطه آن، خدمات را از واسطههایی است که تولیدکنندگان بهمحل قرار گرفتن قفسه در فروشگاه، همه و همه راه

  تهیه اطالعات در خصوص مشتریان-ج

آورند. افزایش استفاده از را در خصوص مشتریان فراهم می ها اطالعات باارزشیعالوه بر نشر اطالعات و خدمات اثرگذاری، واسطه

عنوان منابع فروشی بههای اعتباری و خردهفروشی، به افزایش اهمیت کمپانیدر صنعت خرده خاص مشتریان مخصوصاً اطالعات

 .اطالعات مشتری، منجر شده است

 مدیریت ریسک تولیدکننده-د

                                                           
 همان-12
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د ها عامل تهیه خدماتی هستننی، همانند مصرف کنندگان با ریسک مواجه هستند. واسطهتولید کنندگان در هنگام مبادالت بازرگا

 .13برداری و دزدی از سوی مصرف کننده، عملیات جبرانی انجام دهندهای کالهکند در موقعیتکه تولید کنندگان را قادر می

 

 مصادیق نوین واسطه گري 

 

 مؤسسات نیز با تمسک قالب مؤسسه حقوقی شکل گرفته است. این های حقوقی دردر کشور ما باب جدیدی از فعالیت

اند. این مؤسسات که معموالً برای خود ایجاد نموده ها یک قالب فعالیت حقوقی خاص رابه قوانین تجارت و ثبت شرکت

 ی ازنمایند. برخمیبرند، مبادرت به ارائه مشاوره حقوقی، تنظیم لوایح، قبول وکالت و ... می از چند وکیل باتجربه بهره

تعدادی وکیل دادگستری مقداری  های حقوقی مردم نموده و با استخدامداللی و اخذ پرونده نوعی بهاین مؤسسات هم به

ها تن باشد.دارند. به هرحال صورت فعالیت این مؤسسات در قالب قوانین میعنوان اجرت دریافت میالوکاله را بهاز حق

الزحمه که این دالالن حق با دالالن فعال در دادگستری این است (مؤسسات حقوقی ) تجارتتفاوت دالالن در قانون 

نمایند.به هر حال چنانچه فعالیت موسسه داوری یا خود را با مکانیسم قانون تجارت و در قالب موسسه حقوقی اخذمی

خواهد 1315/11/25کالت مصوب قانون و55تلقی شود، مشمول ماده  مشاوره حقوقی تظاهر و مداخله در عمل وکالت

انجام  حقوقی وکالت، وصایت، داوری و ... توسط اشخاص حقوقی باید مستند به قانون باشد مانند بود. انجام خدمات

قانون عملیات 2ماده 16طبق بند  عنوان یکی از وظایف نظام بانکیخدمات وکالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات به

اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید این 1339/6/5مورخ 3/5623نظریه شماره  1339/6/8بانکی بدون ربا مصوب 

تواند بر حسب موردتظاهر و مداخله ای حقوقی بدون مجوز از قوة قضائیه میمطلب است :تأسیس دفتر خدمات مشاوره

ر از جانب اشخاصی که فاقد پروانه گونه دفاتقانون وکالت باشد، بنابراین تأسیس این55در امر وکالت و از مصادیق ماده 

توانند با دفاتر موصوف قرارداد ها و ادارات دولتی نمییا جواز وکالت دادگستری باشند وجاهت قانونی ندارد و سازمان

 این اداره کل مواردی را از این تخلف استثنا1383/4/16مورخ 3/2454البته نظریه شماره  مشاور حقوقی منعقد نمایند.

مشاوره  مذکور ناظر به تظاهر و مداخله در عمل وکالت و داشتن عناوینی از قبیل55دارد که :مقررات ماده ن میکرده وبیا

حقوقی و غیره است. بنابراین چنانچه عمل افراد مذکور در حد عریضه نویسی و تهیه دادخواست باشد بدون اینکه 

مداخله نماید منعی ندارد. تظاهر به امر وکالت و مداخله  لتنویسنده خود را مشاوره حقوقی معرفی نموده و یا در کار وکا

کند که شخص خود را در موقعیت وکیل دادگستری قرار داده وقتی تحقق پیدا می کننده معموالً حالت استمرار دارد و

اشد که بر نموده ب مانند وی عمل کند واال کسی که در موارد عدیده اقدام به تنظیم الیحه یا مشاورت حقوقی و عمالً

مذکور نیست.بر 55گردد و از مصادیق ماده نمی گیرد تظاهر در امر وکالت تلقیمبنای روابط طرفین این عمل صورت می

تأسیس مؤسسات مشاوره  مشاوران حقوقی موضوع این ماده مجوز قانون برنامه سوم توسعه، وکال و183اساس ماده 

مؤسسات منوط به اخذ پروانه از قوه قضائیه همچنین  ت که فعالیت اینکنند. اما نباید از نظر دور داشحقوقی اخذ می

فعالیت در 183آیین نامه اجرایی ماده 23عنوان یک موسسه غیرتجاری است. مطابق ماده ها بهثبت در اداره ثبت شرکت

 عطیلیغیر محل که در پروانه درج شده همچنین تأسیس شعب و مؤسسات فرعی ممنوع شده و مستوجب تعقیب و ت

های دائمی یا موقت موسسه و تمام شعب آن خواهد بود. اما این تمهید برای پیشگیری از تبدیل این مؤسسات به قالب

                                                           
صل ، فدکتر علی اصغر مشبکی، مصباح الهدی باقری-ها ها و چالشهای الکترونیکی؛ ضرورتواسطه -های فیزیکیواسطه -13

 1381نامه پژوهشی دانشگاه امام صادق، شماره پانزدهم، 
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برخی از این مؤسسات با استخدام وکالی جوان و اخذ پورسانت  صوری و واسطه گری برای اخذ پرونده کافی نبوده است.

 .14اندشده های واسطه تبدیلعمالً به بنگاه

ی مخفیانه دالل شده است صراحت با توجه به شرایط منابع در آن پذیرفتهنتیجه اینکه هر چند که داللی در قوانین ما به

 .ها رواج داردنیز در بسیاری از موارد در کشور ما در سایر فعالیت

 اي و مکارم شیرازي گري و داللي از آیت اهلل خامنه واسطهبرخي استفتائات در زمینه 

عنوان : شخصی بین صاحب کار و کارگران واسطه است، به این صورت که صاحب کار پولی را به1641س 

 دارد؟ پردازد، این عمل او چه حکمیدهد و او هم مبلغی کمتر از آن را به کارگران میدستمزد آنان به او می

را به مالک بپردازد و  ج: واسطه اگر از جانب صاحب کار وکیل باشد واجب است، مقدار اضافه بر آن مبلغ

 .جایز نیست در آن تصرّف کند مگر آنکه علم به رضایت مالک داشته باشد

: همراه دالّلی برای دیدن منزلی رفتیم که پس از بازدید، از خرید آن منصرف شدیم، سپس با 1656س 

مطلع شود خانه را معامله شخص دیگری به دیدن همان منزل رفتیم و بدون اینکه دلّال توسط فروشنده یا خریدار 

 کردیم، آیا دلّال در این رابطه حقّی دارد یا خیر؟

ج: دلّال حق دارد در برابر راهنمایی و همراهی کردن مشتری برای نشان دادن منزلی که در معرض فروش 

باشد،  ی نداشتهگذاشته شده، مطالبه اجرت کند، ولی در صورتی که واسطه در انجام معامله نباشد و در این ارتباط نقش

حق مطالبه اجرت در برابر تحقّق معامله بین فروشنده و خریدار را ندارد و اگر در این زمینه قانون ومقرّراتی وجود 

 .داشته باشد باید مراعات گردد

: شخصی برای فروش منزل خود به بنگاه معامالت ملکی مراجعه نموده و با کمک بنگاه موفق به 1653س 

عیین قیمت خانه شده است، ولی مشتری برای فرار از پرداخت حق دالّلی، معامله را بدون واسطه با یافتن مشتری و ت

 خود فروشنده انجام داده است، آیا پرداخت اجرت دلّال بر عهده مشتری و فروشنده است؟

ه انجام شود، ولی اگر اقدام بج: مجرّد مراجعه به دلّال موجب استحقاق او برای گرفتن اجرت معامله نمی

عملی برای هر یک از دو طرف معامله نموده باشد، مستحق گرفتن اجرةالمثل آن عمل از کسی که کار را برای او انجام 

 .باشدداده می

های خارجی برای فروش : در اینجا یک شرکت خصوصی وجود دارد که مبادرت به وکالت از شرکت1663س 

دارد، آیا شرعاً گرفتن این درصد جایز از پول کاالها را برای خود بر میکند و در برابر آن درصدی ها میکاالهای آن

 است؟و اگر یکی از کارمندان دولت با آن شرکت همکاری داشته باشد،جایز است مقداری از آن درصد را بگیرد؟

                                                           

های اسطهو -های فیزیکیواسطه -1386ا کاتلر، فیلیپ، کاتلر در مدیریت بازار، عبدالرضا رضائی نژاد، انتشارات فر-14 

، فصل نامه پژوهشی دانشگاه امام صادق، دکتر علی اصغر مشبکی، مصباح الهدی باقری-ها ها و چالشالکترونیکی؛ ضرورت

 1381شماره پانزدهم، 
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 یغیردولت یا دولتی داخلی یا خارجی هایشرکت کاالی فروش در اجرت وکالت عنوانج: اگر این مقدار به

نفسه اشکال ندارد، ولی کارمند دولتی حق دریافت اجرت دیگر و یا هدیه در برابر گرفته شود،گرفتن آن برای وکیل فی

 .گیرد را نداردارائه خدمات دولتی که در برابر آن حقوق می

: نزد ما متعارف است که شخصی فرد دیگری را مکلّف به خرید ماشینی برای او کند و وی هم 1613س 

گوید که ماشین را به قیمت یک میلیون و ن را مثالً به قیمت یک میلیون تومان بخرد، سپس به آن شخص میماشی

صد هزار تومان خریده است و آن مقدار زیادی را در برابر کوشش و زحمتی که برای خرید ماشین کشیده است در 

 گیرد، آیا این معامله صحیح است؟نظر می

وکیل در خرید ماشین برای او باشد، در این صورت خرید ماشین به قیمت مورد ج: اگر از طرف فرد دیگری، 

تواند برای وکالت خود، شود و وکیل حق ندارد مبلغ بیشتری را از او مطالبه کند. بله، میمعامله برای موکّل واقع می

فردی که به او توصیه خرید  مطالبه اجرت نماید، ولی اگر ماشین را برای خودش خریده باشد و سپس بخواهد آن را به

کنند به او بفروشد و جایز نیست نسبت به قیمت تواند به قیمتی که بر آن توافق میماشین نموده بود بفروشد، می

 کندخرید ماشین دروغ بگوید، اگر چه دروغ گفتن معامله را باطل نمی

 پرسش : حق داللی حالل است؟

و قوانین شرع و قوانین جاری مملکت و مصالح کشور نکند  پاسخ : در صورتی که کاری بر خالف مقررات

 .اشکالی ندارد

پرسش : شخصی پول را که همان اجرت کار است و بیشتر نیست را در قبال انجام کاری مانند نقاشی ماشین 

 را به دیگریدهم و انجام آن کند که من این کار را انجام نمیکند ولی به صاحب کار اعالم میاز صاحب کار دریافت می

کنم و صاحب کار نیز این را قبول کند حال سؤال این است که اگر از کل مبلغ دریافتی مقداری را برای خود محول می

برداشته و مقدار باقی مانده را به عامل پرداخت کند و عامل نیز راضی شود و با همان کیفیت کار را انجام دهد حکم 

واسطه بگوید که به خاطر شما با مبلغ کمتر یا یست؟ در صورتی که عامل بهمبلغی که واسطه برای خود برداشته چ

 بدون دریافت دستمزد حاضرم کارتان را انجام دهم باز هم اشکال دارد؟

مگر این که  پول اشکال دارد که خودش هیچ کاری روی آن انجام نداده باشد گرفتن اینپاسخ : درصورتی

را  اید و من آن مقدارباشد که به من پرداخت کردهحق من بیشتر از این مبلغ میواسطه بگوید کسی که عامل بوده به

 د.به شما هدیه کردم در این صورت دریافت ما به التفاوت توسط واسطه مانعی ندار

 

 نتیجه گیري

حقوق مشتری توجه خاص  های معصومین که بیان کننده و مفسر آن است، بههای قرآنی، و آموزهآموزه

گردیده است. رعایت آن عالوه بر اینکه یک حکم شرعی  اسالم کامالً منعکس این مطلب در مقررات حقوقی نموده و

نقض  عالوه در حقوق اسالمی راه جبراناست، در بیشتر موارد آن واجب و ترک آن موجب استحقاق عقاب است. به

تعالیم اخالقی فاقد ضمانت اجرایی نیست  احتمالی آن نیز پیشنهاد گردیده است، به بیان دیگر این دستورات صرفاً
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ها پرداخته، باشند و حقوق مدنی ایران نیز به آناالجرا میها احکام فقهی و مقررات حقوقی الزمبلکه بسیاری از آن

 .دانداالجرا دانسته و در مواردی، نقض آن را نه تنها موجب ضمان که حتی موجب حق خیار میها را الزمآن

رونق بیشتر بازار مسلمانان  ها در جامعه اسالمی موجب اطمینان خاطر مشتری و در نتیجهوزهرعایت این آم

 .را به صحنه زندگی خود بکشانند است و نکته مهم این است که مسلمانان این مقررات

نند اها برای این که بتوبوده است انسان مبادله تولیدات  اولین اندیشه در عهد باستان بعد از کار و تولید،

این  هاند. با توجه بزندگی بهتری داشته باشند دسترنج کار خود را از طریق داد و ستد با همدیگر مبادله و معامله کرده

نیازهای طبیعی و مبادله   جهت رفع و عقود معوض دارای ماهیتی اعتباری هستند که اوصاف اقسام معامالت

تولیدات هیچ گونه سود و منفعتی در ذات  وظیفه اعتباری مبادلهغیر از   اند،بنابراینشده  وضع وتاسیس  تولیدات

 .ذاتی یا اعتباری دیگر هستند  اعتباری اقسام عقود معوض وجود ندارد و فاقد هرگونه سود و ارزش

تا در آینده و به اسم  کنندمی خریداریکسب سود از طریق معامالت واسطه ایی و عمل کسانی که اموالی را 

تأسیس عقود معوض است که به دلیل مضرات اقتصادی و دارا  فلسفه باتجارت و به قیمت بیشتری بفروشند معارض 

 .اضطرار والضرر ممنوع و باطل هستند ثانوی  حکم اولیه حرمت احتکار و عناوینبه  شدن غیرعادالنه و من غیر حق

دارد. شخص   الزحمه داللیماهیت و حق  از  واسطه ایی ماهیتی جداکسب سود از طریق ماهیت معامالت 

معامله برای شخص که  و پیدا کردن طرف  خدمات واسطه ایی  به جهت  کند بلکهنمی دالل اصالتاً برای خود معامله

دهد تا از میشخصی که معامله ایی را اصالتاً برای خود انجام  اما  خواهد معامله کند مستحق دریافت اجرت استمی

 . شودمشمول تعریف و احکام داللی نمی ها کسب درآمد کند به هیچ وجهکاال و افزایش قیمت  نگهداری  طریق

گذاری کاالها و خدمات و تعیین  ها در قیمتهایی که بیان گردید از دیرباز دخالت دولتبا توجه به ضرورت

وگیری از رواج معامالت واسطه ایی و سوء استفاده از ماهیت جهت جل عنوان یک حکم حکومتی و ثانوینرخ اجباری به

عنوان یک راه حل ها بههای بدون پشتوانه کار و تولید و جلوگیری از افزایش قیمتمعامله و پول جهت کسب ثروت

 تعیین قیمت در  ترین مسئله در این زمینه این است که باوجود ضرورتضروری مد نظر قرار گرفته است. لکن مهم

عنوان کاالی به  هاو ساختمان تمام کاالها و خدمات، هیچ گونه محدودیتی قانونی در خصوص قیمت گذاری امالک

جامعه وجود ندارد و به همین جهت سهم عمده انحصار و تورم کنونی جامعه  مورد نیاز عموم مردم  اولیه و اساسی

حامیان مالی مشاغل تولیدی  عنوانهای اقتصادی بهگاهها و بناز این قبیل اموال است به نحوی که حتی بانک ناشی

ها و سپردهای عمومی را در معامالت امالک سرمایه  مشارکت در تولید،  تسهیالت  جای حمایت از تولید و اعطایبه

 .کنندبدون پشتوانه کار و تولید دست پیدا می  های کالنثروت ها ، بهبا کمترین هزینه  کنند و از این طریقوارد می

ودر یک جمع بندی کلی از این رساله می توان به این نتیجه رسید که شاید در نگاه اول وجود واسطه ها و 

دالالن به ضرر جوامع امروزی باشد و در این میان واسطه ها و دالالن صاحب ثروت بسیار و سودهای بدون زحمت 

ین موارد نمی توان از نقش مثبت آن ها در امر خرید و فروش و نیاز های جامعه و افراد به کاالیی شوند اما با بیان ا

 خاص وبا علم و تخصصی خاص چشم پوشی کرد و واقعیت کار آن ها را نادیده گرفت. 

م از تور  فروشی واحتکار ، گران  تا زمینه  شودبنابراین با توجه به اوصاف مذکور پیشنهادات زیر ارائه می

سهم عمده  که هااز ماهیت معامله و جلوگیری از گسترش معامالت احتکاری امالک و ساختمان سوء استفاده  طریق

 :در شکل گیری نوسانات اقتصادی و رکود تولید را دارد از میان برداشته شود  ایی
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 شناسیارزشقیمت  تعیین  محدود کردن اراده متعاملین در ارزش گذاری عوضیین مورد معامله از طریق -1

ها بر حسب موقعیت معامالت امالک و ساختمان باألخصو اجباری در مورد کلیه کاالها و خدمات ،

 .هاساختمانی به کار رفته در آن جغرافیایی و ارزش مصالح

مورد معامله و تعیین  های داللی باقیمت امالکالزحمه بنگاهاز بین بردن رابطه حق کمیسیون و حق -2

 .الزحمه داللی که تأثیری در انگیزه افزایش قیمت معامالت نداشته باشدجدید جهت محاسبه حق فرمولی

مالیات بر ارزش  صورت تصاعدی تحت عناوین مشابهتعیین مالیات بر معامالت مکرر امالک به -3

ن مالیات بر ارزش موجب ماده یک قانوها. بهو ساختمان  امالک ،جهت محدودیت واسطه گری و تثبیت قیمت  افزوده

از آنجا   مالیات بر ارزش افزوده است، افزوده عرضه کاالها و ارائه خدمات در ایران مشمول مقررات  13/2/83مصوب

 واسطه گری و داللی مشمول ارائه  گردد و اعمالمشمول عنوان عرضه می که فروش امالک توسط مالکین

 .گیرندافزوده قرار می  بر ارزش مشمول مالیات  الزحمه داللی هر دواست، قیمت معامله و حق  خدمات

تسری محدوده تعریف جرم و شروع به جرم احتکار و ممنوعیت مقدمه احتکار در مورد خریداری و -4

 .هاقصد افزایش قیمتها بهنگهداری امالک و ساختمان

 

 منابع و مآخذ

 .  1391داللی در ایران ، تهران ، نشر پیام رسان ،  آرش فرهودی ، ماهیت-

 1365, تهران , وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی , 1ابوالقاسم گرجی , مقاالت حقوقی ج -

اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت، )کلیات، معامالت تجاری، تجاروسازماندهی فعالیت تجاری(، تهران، انتشارات سمت، -

 .1383چاپ سوم، زمستان 

 .1388، اسکینی، ربیعا ، حقوق تجارت، تهران، انتشارات سمت-

های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود،جلد اول،چاپ شرکت -های تجاریاسکینی،ربیعا ، حقوق تجارت شرکت-

 .1388سمتنشرچهاردهم،

 ،1392سبز،  خرداد ماه  اقتصاد ازامیری، یحیی،بررسی پدیده داللی در ایران،فود پرس به نقل -

 .ق 1421انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، تحقیق لجنه التحقیق،  مؤسسه باقری، -

 . 1392احکام خاص هرکدام ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ،  داللی و بهرامی نسب ، مهرزاد ، واسطه گری و_

 . 1391الملل ، تهران ، نشر راسخون ، نظام حقوقی بین بهاروندی ، حسن ، واسطه گری در-

 .1383؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ نوزدهم، سال  جعفری لنگرودی، محمد جعفر-

 .1388ستوده تهرانی،حسن؛حقوق تجارت، تهران، انتشارات دادگستر، چاپ بیست و چهارم، زمستان -

 .1381حسنی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، تابستان -
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 .،جلد اول1335عرفانی ، محمود؛ حقوق تجارت، تهران، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ هشتم ، سال -

 .1384عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید،تهران، موسسه انتشاراتی امیرکبیر،چاپ سی و سوم، سال -

 ،(سیهجری شم1333،ناشر حاج احمد )طبع قدیم(،تبریز، )1122،ص2عالمه حلی،منتهی المطلب،ج-

 .1333رسائی نیا، ناصر؛ کلیات حقوق بازرگانی )تجارت(، تهران، موسسه انتشاراتی ویستار، چاپ اول، سال -

دوره  ذاکر صالحی غالمرضا و رحمتی فر مهدی، ارتقای سالمت دستگاه قضا:موردکاوری مبارزه با پدیده واسطه گری،-

 .1391، پاییز 1، شماره 1

 ق، .ه 1403چهارم،داراحیا التراث العربی، بیروت ،  الدین جبعی عاملی،اللمعه الدمشقیه،جلدزین-

 . 1391تجارت،جلد اول و چهارم، تهران، دادگستر،  تهرانی،حسن،حقوق ستوده-

 ق.  .ه 1410 عالمه حلی، قواعداالحکام، سلسله الینابیع الفقهیه،دوره قدما،موسسه الفقه الشیعه، بیروت،-

 (.یهجری شمس1333،ناشر حاج احمد )طبع قدیم(،تبریز، )1122،ص2عالمه حلی،منتهی المطلب،ج-

 (.هجری قمری1421،مؤسسه امام صادق علیه السّالم،قم، )268،ص2عالمه حلّی،تحریر االحکام ،ج-

غالمرضا شهری و همکاران،مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی،انتشارات روزنامه رسمی،چاپ دوم،جلد اول -

 . 1386و دوم ، 

 ، انتشارات صدرا . 1333، بهمن مطهری ، مرتضی ، نظری به اقتصادی اسالم ، چاپ چهارم -

 . 1383، حقوق تجارت،مجله کانون وکال قهرمانی،نصراهلل،ماهیت حقوقی داللی در-

 1386ا کاتلر، فیلیپ، کاتلر در مدیریت بازار، عبدالرضا رضائی نژاد، انتشارات فر-

 . 1381چاپ چهارم ،  ,دوم گنج دانش جلد ,هایی ازعقودمعینناصر،درس, کاتوزیان-

 .   16یحیی بن سعید،الجامع للشرایع،باب وکالت،سلسله الینابیع الفقهیه،جلد-

 . 1381حقوق ما ، تهران ، نشر سمت ،  کاری درالعملحق صادقی ، ناصر ، واسطه گری و-

 . 1389کاری واسطه گری است ؟ ، تهران ، نشر پیک ، العملزهره وند ، پریناز ، حق-

 . 1388اقتصاد ایران ، تهران ، نشر ملل ،  ها دراسطهرستمی پویا ، مهرانگیز ، و-

 . 1388صادق زاده ، ناصر ، واسطه کیست ؟ ، تهران ، نشر سمت ، -

قانون  .محمد دمیرچلی، علی قرائی، محسن حاتمی-.  1389مهرمند ، بهادر ، دالل یا واسطه ؟ ، تهران ، نشر میزان ، -
 1386عدالت،  تهران: میثاق .تجارت در نظم حقوقی کنونی

 ،دکتر علی اصغر مشبکی، مصباح الهدی باقری-هاها و چالشهای الکترونیکی؛ ضرورتواسطه -های فیزیکیواسطه-

 1381فصل نامه پژوهشی دانشگاه امام صادق، شماره پانزدهم، 

http://jclr.atu.ac.ir/issue_506_507_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+1%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+1%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1391%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-229.html
http://jclr.atu.ac.ir/issue_506_507_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+1%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+1%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1391%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-229.html
http://jclr.atu.ac.ir/issue_506_507_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+1%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+1%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1391%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-229.html
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 1381، چاپ دوم، تهران، نشر شرکت سهامی انتشار2، جلد »فلسفۀ حقوق«کاتوزیان، ناصر،-

 1388محمود؛ حقوق تجارت، تهران، انتشارات جنگل، عرفانی، -

 1383، چاپ ششم، تهران، انتشارات دریچه (کلیات حقوق بازرگانی )تجارتر، رسایی نیا، ناص-

 1336 حقوق مدنی؛ اشخاص، اموال، مالکیت. تهران: آوای نور ،رسائی نیا، ناصر-

 . 1393تهران ، نشر میزان ، اقتصاد ایران ،  ها درنوابخش ، مهرداد ، جایگاه واسطه-

 . 1388حقوق تجارت ، تهران ، نشر سمت ،  وحیدی ، رحمان ، واسطه در-

 . 1391غیرمفید ، تهران ، نشر گنجینه ،  هزاوه ای ، کیانا ، واسطه مفید و-

 . 1391حقوق ایران ، تهران ، نشر شرح دانش ،  هاشمی زاده ، بهمن ، تفاوت واسطه با دالل در-

 


