
 داللی به گرایش علل بررسی

 کتر علی اصغر عیسی زادهمجموعه مقاالت دکتاب از  

 2931 نظری تشاراتان

 378-055-183-535-5شابک:

 مشاغل شدن تر ای حرفه همچنین و علوم پیشرفت و نشینی شهر توسعه با که است مشاغلی جمله از گری واسطه یا داللی  

 هپرداخت آن به مربوط مقررات و قوانین وضع به تجاری روابط در داللی اهمیت به وقوف با نیز ما گذار قانون. است یافته ضرورت

 آن به مربوط های نامه آیین و 2927 مصوب دالالن به راجع قانون و 29 22  مصوب تجارت قانون به توان می جمله آن از که است

 مصوب بهادار اوراق بورس تاسیس قانون همینطور و 2951 مصوب بیمه رسمی داللی به راجع قانون چنین هم و بعدی اصالحات با

 ابقهس لیکن باشد؛ می ایران تمدن قدمت به و مدت طوالنی بسیار ای سابقه ایران در تجارت ی سابقه چند هر.  نمود اشاره 2935

 یتجارت امور امروز که اموری مورد در مدرن تجاری قوانین تصویب از پیش تا. است مدتی کوتاه ی سابقه ایران در تجارت حقوق ی

 یتفکیک تجارتی امور و مدنی امور بین اصوالً و است شده می اعمال مدنی امور بر حاکم شرعی قواعد و اصول همان شوند می تلقی

 و تجاری و مدنی اجاره بر اجاره بر حاکم قواعد و است بوده حاکم مدنی و تجاری بیع بر ، بیع بر حاکم قواعد. اند شده نمی قائل

 خرداد 21 و فروردین 21 و 2959 دلو 15) مرحله سه در ایران تجارت قانون اولین اما. نقل و حمل بر اشیاء اجاره به مربوط قواعد

 بود سوئیس تعهدات قانون و فرانسه 2857 تجارت قانون از برگرفته قانون این.  رسید عدلیه پارلمانی کمیسیون تصویب به( 2953

 که فعلی تجارت قانون 2922 سال در. بود تجاری روابط بر حاکم قانون ترین مهم(  فعلی تجارت قانون تصویب)  2922 سال تا و

 ی برگیرنده در قانون این. رسید تصویب به بود سوئیس تعهدات قانون و فرانسه 2857 تجارت قانون از ناقص اقتباسی هم این

 یورشکستگ به سیزدهم تا یازدهم باب است؛ پرداخته تجاری فعاالن و تجاری فعالیت به دهم تا اول باب از که است باب شانزده

 شانزدهم باب در و نموده مختص حقوقی شخصیت و تجارتی اسم به را پانزدهم و چهاردهم باب ؛همچنین است یافته اختصاص

 و اللید اجرت ، کلیات فصل سه در گذار قانون که باشد می تجارت قانون باب ششمین داللی.  است کرده بیان را مختلف مقررات

 صورت به گری واسطه و داللی ، تجارت قانون تصویب از پیش تا. است پرداخته آن به راجع مقررات و قوانین بیان به دفتر و مخارج

 و تجاری روابط توسعه و سویی از قانون چارچوب در داللی گرفتن قرار و تجارت قانون تصویب با اما داشت وجود ایران در عرفی

 جواز نبالد به. شود تبدیل رایج و پرکاربرد حقوقی نهاد یک به داللی نهاد تا شد باعث  دیگر سوی از اقتصادی مناسبات گسترش

 20 رد را دالالن به راجع قانون گذار قانون ، کند داللی مختلف های رشته در تواند می دالل اینکه بر مبنی تجارت قانون 990 ماده



 اللد عملیات از ناشی خسارات جبران ، داللی شرایط بیان به که باشد می ماده سیزده شامل قانون این. نمود تصویب 2927 اسفند

 .پردازد می دیگر موارد برخی و

 مرداد 19 تاریخ در وزیران هیات ، بود ملکی معامالت داللی آن نوع اولین که کرد می بیان را داللی نوع سه قانون این هفت ماده

 . کرد تصویب را دارند اشتغال داللی شغل به که کسانی به نسبت قانون اجرای ترتیب و ملکی معامالت دالالن نامه آیین 2923

 بیان به بار اولین برای قانوگذار آن در که 2955 خرداد 95 مصوب گری بیمه و ایران مرکزی بیمه تاسیس قانون 5 ماده 7 بند پیرو

  رسید بیمه عالی شورای تصویب به 2951 اردیبهشت 13 در بیمه رسمی داللی نامه آیین ؛ پرداخت بیمه رسمی داللی

 داشت اظهار و پرداخت بورس کارگزاران معرفی به 2 ماده 9 بند در بهادار اوراق بورس تاسیس قانون نیز 2935 خرداد 25 تاریخ در

 .  باشند می اجباری و انحصاری دالالن که

  داللی تعریف

 معنی هب داللت ماده از داللی.  باشد می مرتبط بسیار یا و کننده راهنما بسیار معنی به دَلَلَ مصدر از مبالغه صیغه داللی ی واژه 

 یمعرف و نمودن نزدیک یعنی شود می گفته اجرت مقابل در معامالت وساطت به اصطالحاً که است امر دو بین واسطه و راهنمایی

 . معامله زمینه نمودن هموار و آنها برای معامله خصوصیات و شرایط تشریح و معامله طرفین

 . باشد می معامله طرف کردن پیدا و گری واسطه آن موضوع که است خدماتی تجاری عمل یک عنوان به داللی واقع در

 یدالل عملیات قسم هر که آنجایی از بنابراین.  شود می شمرده تجاری ، داللی عملیات قسم هر تجارت قانون 1 ماده 9 بند طبق بر

 حتی یشخص اگر ، کند می پیدا مصداق نیز گرفتن انجام مرتبه یک با اصلی تجاری معامالت و باشد می اصلی تجاری معامالت جزء

 تجاری عمل در زیرا ؛ شود نمی شناخته تاجر اما است تجاری او معامله و داللی وی عمل نماید گری واسطه ای معامله در بار یک

 غیر معامالت در چه و منقول معامالت در چه وساطت استمرار، وصف با و باشد می شغل این الزم شرط ادامه و استمرار داللی

 . شود می محسوب تجاری شغل عنوان به منقول

 شود می محسوب مستقل تجاری عمل داللی ایران حقوق در داند، می نمایندگی مجموعه زیر را داللی که ال کامن حقوق برخالف

 عجم که چند هر شود نمی محسوب کار العمل حق یا نماینده وجه هیچ به دالل بنابراین. باشد می مستقل حقوقی ماهیت دارای و

 . ندارد قانونی منع توامان صورت به کاری العمل حق و نمایندگی و داللی بین

 رایب یا شده معامالتی انجام واسطه اجرت مقابل در که است کسی دالل: »نماید می معرفی را دالل اینگونه تجارت قانون 995 ماده

 به ار معامله طرفین که است کسی دالل تعریف این به توجه با...«  کند می پیدا معامله طرف کند معامالتی خواهد می که کسی



 ، طرفین عمناف تطبیق با کند می سعی و کرده تشریح طرفین برای را معامله خصوصیات و شرایط نموده معرفی و نزدیک یکدیگر

 قانون 995 ماده در مندرج تعریف. کند می همکاری نیز معامله سند تنظیم در اوقات بعضی و بدهد جوش اصطالح به را معامله

 ای واسطه دالل فوق تعریف به توجه با باشد می منطبق است آمده سوئیس تعهدات قانون 321 ماده در که تعریفی با کامالً تجارت

 ملع که گفت توان می مبنا این بر.  کنند می پیدا را آن انعقاد به تمایل طرف دو که است عقدی ابرام وی عمل و سعی که است

 .گردد می اجرت مستحق گردد عقد انعقاد به منجر وی تالش چنانچه که قانونی عمل نه است مادی عمل مجرد در نمایندگی دالل

 دنبای اخیر قسمت این از.« است وکالت به راجع مقررات تابع داللی قرارداد اصوالً:»... دارد می بیان ادامه در تجارت قانون 995 ماده

 زدیکن یکدیگر به را معامله طرف دو که است این دالل وظیفه. باشد می آمر نماینده و نایب ، وکیلی هر مانند دالل که کرد تصور

 یوکیل دالل عبارتی به. شود می انجام خودشان بوسیله دالل، توسط شده معرفی معامله طرف و آمر میان معامله و کند معرفی و

 . کند پیدا معامله طرف خود آمر برای یا کند نزدیک هم به را طرف دو که است

 تاجر دالل و گردد می محسوب تجاری ، امر آن به تصدی و داللی عملیات قسم هر تجارت قانون 1 ماده 9 بند طبق که آنجایی از

 گیرد می قرار وقوع صورت در ورشکستگی قواعد و دفتر داشتن مانند تجارت قانون عام قوانین شمول تحت دالل ؛ شود می شناخته

 . گردد می 2927 مصوب دالالن به راجع قانون مانند دیگر خاص قوانین مشمول چنین هم و

  داللی نقش 

 مواجه ستد این از مشکالتی و کاال عرضه ، تجاری امور بر حاکمان تسلط کاال، نقل و حمل قبیل از مشکالتی با بازرگانان گذشته در

 عدم لدلی به  و نبود برخوردار کافی تضمین و امنیت ، سرعت از گذشته در بازرگانی امور مشکالت، این وجود دلیل به که بودند

 سنتی چارچوبی تجارت ، ایران در بازرگانان فعالیت محدودیت و ایران جامعه تجاری فضای بودن بسته و کشورها سایر با مؤثر ارتباط

 الیتهایفع امنیت و سرعت بیشتر چه هر افزایش برای بازرگانان است نبوده مستثنی امر این از هم داللی فعالیت که است داشته

 رعتس منظور به که آنهاست از یکی داللی که نمودند تأسیس را نهادهایی تجاری عملیاتهای موانع و مشکالت کاهش و خود تجاری

 دستخوش زنی بازرگانی فعالیتهای ، آن از ناشی تحوالت و تغییرات ایجاد و زمان گذشت با.  آمد بوجود تقلب از جلوگیری و بخشیدن

 نپرداخت سنتی قالب نهادهای کامل امحاء به نوین قالب این اما گذاشت نوین قالب به قدم سنتی قالب از و گردید دگرگونی و تحول

 .  پرداخت آنها اصالح و مرمت به بلکه

 یا واسطه خدمات رو این از است شده متحول کامالً تقاضا و عرضه افزایش به توجه با مشتریان به خدمات ارائه های سیستم امروزه

 دیگر مانند که هستند دالالن ها واسطه این جمله از. بپردازد موجود نیازهای رفع به شدن تخصصی و شدن فنی با بایست می نیز



 ادانهآز اشخاص و بود آزاد شغلی ابتدا از داللی ایران در. دارند بازرگانی و تجارت عرصه در انکاری قابل غیر نقش تجاری های واسطه

 . نبود مطرح محدودیتی و پرداختند می هم داللی به دیگر مشاغل کنار در

 رازاح برای شرطی گونه هیچ تجارت قانون در گذار قانون.  است نبوده ایران در داشت وجود فرانسه حقوق در چنانکه رسمی داللی

 آنکه ات گردید قوانین از استفاده سوء موجب امر این که است داشته نظر داللی شغلی بودن آزاد جنبه بر و نشده قائل داللی سمت

 هایفعالیت تا نمود بینی پیش داللی مشاغل احراز برای را شرایطی " دالالن به راجع قانون " تصویب با 2927 سال در گذار قانون

 .گردد مدار قاعده و مند اسلوب داللی

 ساطتو در آنها نقش که داشت توجه باید قرارداد، انعقاد نهایتاً و متعاملین تالقی و برخورد شناخت، زمینه در دالالن نقش بر عالوه

 شتغالا فعالیت به مشخصی موضوع در غالباً دالالن زیرا گردد می تر روشن دارد کارشناسی و دقت و تخصص به نیاز که معامالتی

 . گردد می آمران برای اطمینان و تضمین نوعی موجب باشند،که کافی شناخت و تخصص دارای که دارند

  داللی اقسام

 دالالن به راجع قانون اما است ننموده دالالن اقسام به ای اشاره است آمده تجارت قانون در که داللی به راجع مقررات و قوانین

 . دهد می ارائه را دالالن از بندی تقسیم یک ضمنی طور به 7 ماده در 2927 مصوب

. تاس پرداخته خواروبار معامالت و تجارتی معامالت ملکی، معامالت داللی مورد در پروانه صدور حق مبلغ مقدار بیان به مذکور ماده

 قانون و 2955 مصوب گری بیمه و ایران مرکزی بیمه تاسیس قانون در ترتیب به هم بورس کارگزاری و بیمه داللی چنین هم

 اتومبیل ، ،خودرو ،سکه ارز دالالن: نیزمانند داللی از دیگری اقسام  امروزه.اند شده بیان 2935 مصوب بهادار اوراق بورس تاسیس

 مبادالت معامالت، انجام در که  اند کرده پیدا ظهور.....   و مذهبی و فرهنگی ، ،اقتصادی اجتماعی ، سیاسی ، ورزشی دالالن حتی

 کنلی  نشده داده اختصاص رسمی غیر نهادهای این  به قانونی جایگاه و  تعریف هیچ  چند هر. نمایند می نقش ایفای تحوالت  و

 . باشد می لمس قابل و چمشگیر بسیار نهادها این بخشی اثر داشت توجه باید و دارند فعالیت جامعه در آشکار یا نهان بطور

 یدالل و گری واسطه موردی شدن تخصصی و جانبه همه توسعه همراه به اقتصادی روابط شدن پیچیده  و مالی بازارهای گسترش

 روابط در آن نقش و امروزی جامعه در شغل این یافتن اهمیت نشانه  سو یک از دالالن وری بهره در مختلف متغیرهای وتأثیر

 . است آن ادامه و شغل این به ورود ویژه شرایط از متأثر دیگر سوی از و اجتماعی و اقتصادی



 نظرم از  مقاله این در که باشد می نظری مباحث به مربوط آن جنبۀ یک: است بررسی قابل جنبه دو از گری واسطه و داللی( الف

 ستا آن واقعی وضعیت و داللی اجتماعی نقش با ارتباط در آن دیگر جنبۀ.  است گرفته قرار مطالعه مورد مدیریت و حقوق علم دو

 .گرفت قرار پژوهش این بررسی مورد نیز میدانی جنبۀ این که

 ایاعط وکالت که آنجایی از گفت باید میدانند، وکالت را آن که داللی حقوقی ماهیت  مورد در ازحقوقدان ای عده نظر خالف بر( ب

 وکالت نوعی داللی قرارداد بنابراین شود؛ می محسوب مادی عمل یک تنها هم داللی عمل و  است حقوقی امور در تنها نیابت

 . شود نمی محسوب

 و اشخاص اجاره و استیفا جعاله، ،عاملیت، کاری العمل حق ، وکالت ،  نمایندگی حقوقی نهادهای با داللی تفاوتهای بیان از پس

 نهاد ایبر مستقل حقوقی ماهیت به قائل ، کشورها سایر حقوق و امامیه فقه در داللی نهاد حقوقی وضعیت به نظر امعان با همچنین

 .گردیدیم ایران حقوق در داللی

 آماری افزار نرم از استفاده با همچنین و ها داده کیفی و کمی بررسی   و پرسشنامه در شده مطرح های گزاره به عنایت با( ج

SPSS مامیت تجمیع با اما ندارد وجود آن دارندگان بین در شغل این به نسبت واحدی نگرش که رسیدیم نتیجه این به مجموع در 

 . است مبدأ به نزدیک منفی دالالن سوی از شغل این به کلی نگرش که گفت میتوان نظرات

  داللی به اشتیاق عوامل

 داشتن ونبد دالالن این که هستیم روبرو بانکی تسهیالت زمینه در داللی بر مبنی متنوعی تبلیغاتی های آگهی با همگی امروزه

 سطتو آشکار و نهان طور به امر این که نمایند می کسب هنگفتی درآمد قانونی کسورات سایر و مالیات پرداخت و قانونی مجوز

 لیتفعا مسئولیت هرگونه از فارغ و نداده اختصاص امر این به مالی منابع و گذاری سرمایه هیچگونه که دهد می رخ حالی در دالالن

 و است اهمیت حائز و توجه قابل درآمدشان لیکن ندارد عینی مصداق موارد گونه این مورد در فعالیت واژه هرچند.  نمایند می

 :  شود می داللی حرفه به اشخاص ورود اشتیاق موجب خالصه طور به ذیل مواردد

  قانونی نظارت عدم -2

  مالیات از فرار -1

  آسان و بیشتر درآمد کسب -9

  پذیری مسئولیت عدم -3

  مالی منابع تخصیص و گذاری سرمایه به نیاز عدم -5



  مولف پیشنهادات

 و نینقوا سطح ارتقای و دالالن وضع بهبود و داللی وضعیت اصالح منظور به ، شد انجام داللی زمینه در که مطالعاتی به توجه با

  :گردد می ارائه ذیل شرح به پیشنهاداتی حرفه، این بر حاکم مقررات

 امالًک داللی های رشته شدن تخصصی به نیاز ها رشته از کدام هر گستردگی و داللی مختلف های رشته تنوع به توجه با( الف

 با زج امر این که باشند داشته را کافی و الزم اطالعات خود فعالیت نوع با رابطه در بایستی می دالالن بنابراین. است محسوس

 مردم تصور به اصنافی و ها اتحادیه تا است الزم مهم این تحقق برای. نیست پذیر امکان داللی گوناگون های شاخه شدن تخصصی

 هرهب افزایش زمینه مربوطه، مقررات و قوانین اجرای حُسن و دالالن فعالیت بر نظارت بر عالوه تا آید وجود به دولتی نظارت با نهاد

 .گردد الزم اطالعات ارائه و نوین های آموزش طریق از داللی وری

 از آنکه ربیشت توضیح.ورزید اقدام مقتضی های ریزی برنامه به داللی مختلف های شاخه سنجی مزیت و بندی رتبه با بایستی( ب

 و ودش بیشتری توجه ها شاخه آن در داللی به نتیجه در است، مفیدتر و مؤثرتر ها زمینه کدام در داللی که شود مشخص سو یک

 مناسبات در آشفتگی ایجاد و اضرار موجب موارد کدام در داللی که گردد معلوم دیگر سوی از چنین هم و گیرد قرار حمایت مورد

 .شود برچیده کلی طور به خاص شاخه آن اینصورت غیر در و اصالح امکان، صورت در که شود می واجتماعی اقتصادی

 با یستیبا می قانونگذار. شود می احساس روشنی به داللی زمینه در کنونی شرایط با متناسب و جدید مقررات تقنین به نیاز( ج

 تا ردازدبپ الزم قوانین وضع به اقتصادی مناسبات در داللی جایگاه روشن درک و داللی نهاد تئوری و نظری مبانی صحیح شناخت

 ندالال حقوق و وظایف اجماالً و گردد حمایت نیز دالالن حقوق از دالالن، به کنندگان مراجعه و کنندگان مصرف از حمایت بر عالوه

 .شود مشخص داللی گوناگون های رشته به عنایت با

 :منابع

 (2983تهران دانشگاه کارآفرینی دانشکده کتابخانه) زاده عیسی اصغر علی ارشد کارشناسی التحصیلی فارغ نامه پایان.2

 29 ص ،(2989 ، سمت انتشارات:  تهران)  کلیات ، تجارت حقوق ، اسکینی ربیعا.1

 72،ص کشور رسمی روزنامه ،2927 سال قوانین مجموعه.9

 232ص کشور رسمی روزنامه ،2923 سال قوانین مجموعه.3

 55ص(2973 ، جمهوری ریاست انتشارات:  تهران) بیمه مقررات و قوانین مجموعه ، رحیمی عباسعلی.5

 59 ،ص(2985، خرسندی انتشارات:  تهران ،( دالل مدنی مسؤولیت تحلیل)  ایران حقوق در داللی فرجی، حمید.0

 109 ،ص(تجارت حقوق)پیشین، ، کاتبی حسینقلی.7



 255 ،ص(2978 ، اول چاپ ، میزان نشر:  تهران) 2ج ، تجارت حقوق ، سماواتی اله حشمت.8  

 70 ص ، پیشین ، اسکینی ربیعا،.3

 20 ص ، پیشین ، فیروزجائی گرگانی صفر.25


