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 حقوقی ذینفع محوری و ذی سهم محور مبانی اخالقی و بررسی  

 های سهامی در شرکت
 

 3رجب زاده رضای، دکتر عل*  2ی، دکتر محمد صادق1یرمرادیمنصور م دیس

 . ران یقشم، ا ،یواحد قشم، دانشگاه آزاد اسالم ،یحقوق خصوص یدکتر یدانشجو .1

 . رانیستان، ادانشگاه هرمزگان، خوز  ،یحقوق، دانشکده علوم انسان گروه .2

 . رانیرجاء، قزوین، ا یانتفاع ری حقوق، دانشگاه غ گروه .3

 ( 1400/ 28/11،تاریخ پذیرش: 29/09/1400تاریخ دریافت:)

 

 

 سرآغاز

و چیددگ  امر تجارت به صورت ساده و بدون پیدر جوامع بسیط گذشته، 
لیکن امروزه با توجه بده گرفته است. صورت م   1اص حقیق توسط اشخ
توان به سادگ  گذشته نم   ،های ایجاد شدهیت و پیچیدگ افزایش جمع

به تجدارت مادادرت ورزیدد. در  کدر ی دون  مقولده تجدارت از تسد ط 
رود یه توسط حقیق  خارج شده و بیشتر به این سمت پیش م اشخاص  
های  مدتاً خکوص  انجام پذیرد. دو تفداوت ی د  ها و مجمو هشریت

نخسدت از:    در گذشته دارد،  اارت د  یه تجارت در  کر حاضر با تجارت
ای که در  کر حاضر، تجارت به امدری پیچیدده و دارای ابعداد گسدترده 

 تادیل شده است. 

 
 
 

 
در گذشته تجارت چه داخ   و چه خارج  به این صورت بوده یه تجّدار، 

چی  ،  قیق   ، یاغذات ه دجمتاع خود را یه شامل یاالهای  مثل ادویه
یر تجداری بدین بر چهارپان حمل نمدوده و در مسد  را  شدهم   و ...  یم  

اند. امروزه تجدارت دام ده شدمو  یردهشهرها و یشورها، ط  طریق م 
را نیدز در  2تری یافته و  الوه بر یاالها واقع ، یاالهای مجازیگسترده
 )غیرواقعد    و خدمات از یاالهای مجازی  3گیرد. تجارت اطال اتبرم 

قابل  است و  حجمه سر ت در گسترش یافتن بسیار مهم  هست د یه ب
-. تح یدل 1)ه اسدتادداادالت تجاری را به خود اختکاص  از م   توجه 

 ده دگان ورهای بازار مکرف، از  مده ارائهزران بازار تولید و آنالیددددددگ
 
 

 چکیده

های حساسیتای با به همین   ّت نیز به مقولههای بیشتری یافته است و ه ابعاد و پیچیدگ تهای تجاری نسات به گذشامروزه فعالیتزمینه:  
وران از ایدن م دافع بیشتر، بد  شده است. یک  از ابعاد حساسیت تجارت در  کر حاضر، مربوط به نوع اختکاص یافتن م افع تجارت و بهدره

سدهم ند. این قضیه اساس تئدوری ییابردهگ  از م افع و سود فعالیت تجاری بهره م های تجاری خانواددر گذشته فقط تجار و شریتاست.  
وری دهد. امّا امروزه این امر تغییر مسیر داده و اقشار مخت ف جامعه به دلیل نقش و یاریردی یه در افزایش سود و بهرهحوری را تشکیل م م

نفدع محدوری را تشدکیل تئدوری ییروند. این قضیه نیز اساس ها، به شمار م فعان فعالیت تجاری شریتتها دارند، م فعالیت تجاری شریت
ب ابراین با ظهور این دو مفهوم چالش های سهم محوری تفوق یافته است. محوری بر تئوری ییب ابراین در  کر حاضر تئوری یی فع  دهد.م 

سدهم تئدوری یی وق اخالقد  و حقددر این مقالده ابعداد تخاتق  و حقوق  جدیدی به وجود م  آید یه م  بایست مورد توجه قرار گیرد. لذا، 
 .شده استرس  رری و مزایا و معایب آنها بنفع محومحوری و یی
هدا بده سم محوری در نظر گرفت. نظریه نخسدت ای کده در گذشدته شدریتتوان به   وان ماان  رویکرد ییدو نظریه را م :  نتیجه گیری

اسدووره مالکیدت تعایدر  نظریه دوم به   دوانو کدیگر بوده است شده و مات   بر ا تماد سهامداران و شریا به یصورت خانوادگ  تشکیل م 
بدود. لدذا  ها و مرایدز تجمیدع ثدروتای خاص و ایجاد یارتلسهم محوری، انااشت ثروت در دست  دهاز  مده معایب تئوری ییاما  اند.  یرده
 بدرای شدریت یک یه پردازدم  این به و است اجتما  ، و اقتکادی حقوق ،  اخالق ،  مدیریت ،  تئوری  یکبه وجود آمد یه    نفعانیی  تئوری
تئدوری یی فعدان تحدول  مثادت در  .و نفع جمع  را در نظر بگیرد نماید ارزش ایجاد همگان  برای  تا  باید طوری  مل ی د  باشد  موفق  یه  این

 .معایا  نیز دارد یه باید برای رفع آنها راهکارهای حقوق  را جستجو یرداست. الاته ایجاد یرده  و حقوق مکرف ی  ده ها حقوق شریت
 
 .نفعسهم، یی، ییاخالق، حقوق: واژگانیدلک

 mhmd.sadeghi14@gmail.comنویس دۀ مسئو : نشان  الکترونیک :  
 

mailto:mhmd.sadeghi14@gmail.com
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خدمات تجاری هست د.  الوه براین ارائه خدمات پول  و ارزی، خددمات 
-لید ارزهای دیجیتا  و اختکاص گردشتو  ها،بانک ، اختکاص سوئیف

ورس  به یاالهای واقع  و مجازی و صدها پدیده نوظهور دیگدر، های ب
-از جم ه  وام   است یه تجارت امروز را با تجارت گذشته متفاوت م 

های تجارت با مقیاس  هم این است یه در  کر ی ون   تفاوت دومی د.  
ابعاد بزرگ گیرد و یوچک و مشخص توسط اشخاص حقیق  صورت م 

هدا و الم    در اسدتیالی یارتدلویژه در سوح بینو گسترده تجارت به  
هدای تجداری بدزرگ و های بزرگ است. به  اارت دیگر شریتتراست

اند. این امر سداب یوچک امر تجارت را به صورت  مده به  هده گرفته
وجود  شده است یه طیف وسیع  از افرادی یه در امر تجارت هست د، به

اندد، لدیکن مرتاط بودهتجارت    با امر  شته فقط تجار و یاساانآید. در گذ
امروزه به نو   همه شهروندان با تجارت مرتاو د و به نو   یی فدع در 

هدای متفداوت  نسدات بده گذشدته تجارت هست د. به همین دلیل نظریه
ای ار مااشر به طیف گسدتردهمورح شده یه دایره م افع تجاری را از تجّ

وران از م افع تجارت یر تغییر بهرهدهد. ستعمیم م   از شهروندان جامعه،
به  اارت دیگر   2)از مااشرین به م تفعین بوده است.  ،از گذشته تا ی ون

-در گذشته فقط افرادی یه به طور مسدتقیم بده تجدارت مااشدرت مد 
بده ندو    اند، اّما در  کر حاضربردهاند، از م افع آن نیز بهره م ورزیده

شوند و این بدان دلیل است یه هر تفع م امعه از تجارت م تمام اقشار ج
هدای یدام از شهروندان به صورت یک به یک در افزایش سود شدریت

ی دد، شدهروندان را بده ها تالش م تجاری نقش دارند، ب ابراین شریت
شریک سازند تا از آن سو به افزایش سدود   های مخت ف در م افعصورت

همدواره ای گونده نیسدت یده  نها م جر شود. الاته باید توجه داشت یدهآ
التجاره، م افع تجارت به صورت پول  و مادی باشد، گاه  استفاده از ما 

گاه  بهره بردن از برندهای خاص و غیره نیز از م افع تجارت در  کدر 
رود. ب ابراین بر اساس دو گروه  مدده نفدع برندده از ی ون  به شمار م 

)تاجران و اقشدار مخت دف جامعده ، دو تئدوری تجارت از گذشته تا امروز 
توسط صداحب نظدران ارائده شدده   5و یی فع محوری  4سهم محورییی

است یه در این پژوهش تالش بر آن اسدت یده ایدن دو تئدوری مدورد 
نفدع محوری و سپس ییسهمب ابراین ابتدا تئوری ییتحقیق قرار گیرد.  
 .شودمحوری بررس  م 

 

 محوری سهمیذاخالقی و حقوقی  مبانی 
دو موضدوع قابدل بررسد  اسدت.   سهم محدورییی  رویکرددر رابوه با  

های سدهام  از دو ویژگد   مدده موضوع او  ای که در گذشته، شریت
هدای سدهم  معمدوالً اند. ویژگ  نخسدت ای کده شدریتبرخوردار بوده

ه یدا از اقربدای خانوادگ  بوده و سدهامداران آنهدا ا ضدای یدک خدانواد
ها در گذشته به شکل اند. ویژگ  دوم هم ای که این شریتیکدیگر بوده

بسیط بوده و از چ ان موجودیت حقوق  یه امروزه برخورداندد، برخدوردار 
 . 3)اندناوده

موضوع دوم قابل بررس  هم ای سدت یده طایعتداً مقکدود هدر تداجر از 
د اسدت. آمد و دارای  خوپرداختن به امر تجارت، یسب سود و افزایش در

یوشد د بدا های سهام  نیز از این قضیه مستث   نیسدت د و  مد شریت
گیری از ف ون تجارت بدر افدزایش درآمدد و داراید  خدود مادادرت بهره

-های سهام  نیز بر همین م وا  تدالش مد نمای د. سهامداران شریت
 ی  د بر سود و درآمد خود بیافزای د.

سدم وان به   وان ماان  رویکرد ییتو نظریه را م ب ابراین باید گفت، د
هدا بده محوری در نظر گرفت. نظریه نخست ای کده در گذشدته شدریت

و شریا   6شده و مات   بر ا تماد سهامدارانصورت خانوادگ  تشکیل م 
ها، به شکل به یکدیگر بوده است و از آنجا یه موجودیت حقوق  شریت

قوعدات سدهم و معدامالت  ابراین اساساً امروزی و پیچیده ناوده است، ب
تجاری به شک   ناوده یه ایجدا  ی دد، گروهد  در ی دار سدهامداران، 

نفعان شریت، در نظر گرفته شدود. بده تعایدر گروه  دیگر به   وان یی
-های سهام  در گذشته به مان د یک تاجر حقیق  یار م دیگر، شریت

ق  در تعداد تجار حقی  فعالیتها با  اند و  مده تفاوت فعالیت شریتیرده
-توان برای چ ین شدریتنفع  یه م نفرات بوده است.  مده ترین یی

اند یده ها بودههای  در نظر گرفت، ط اکاران یا طرفین معامالت شریت
توانسدت د از حق بودن از اموا  یا معدامالت شدریت، مد در صورت یی

ای دد. ب دابراین در طریق مراجع قضای  برای احقاق حقوق خود اقددام نم
و بدا وسدعت و پیچیددگ    زمان گذشته اصوالً یی فعان به شکل امروزی

های شریت باشد. حا  حاضر، وجود نداشت د یه م افع آنها محور فعالیت
ود از طرف  بر اساس آنچه در ارتااط با یوشش تداجر بدرای افدزایش سد

های شریت  توان نظریه دوم را ای گونه مورح یرد یهخود، بیان شد؛ م 
یوش د، درآمد و سود خود را افزایش ده دد و از آنجدا یده سهام  نیز م 

، اشدخاص ا تاداری هسدت د و موجودیدت حقیقد  7های سهام شریت
 رسد.های آنها به سهامداران، م ندارند، پس سود حاصل از فعالیت

 اند. به این مع اا برخ  به   وان اسووره مالکیت تعایر یردهنظریه دوم ر
هدای در ارتاداط بدا مالکیدت سدهامداران در شدریت  یه بر اساس آنچه

های سدهام  هسدت د ، از سهام ، سهامداران )یه همان مالکین شریت
مایم ک خود )یه همان شریت سهام  است ، انتظار سود و درآمد دارند، 

 وق حقوق  و م وق تجاری، و بر اساس آنچه قداالً ب ابراین بر اساس م 
رسد یه انگیزه خرید م ک بیان شد، بسیار بدیه  به نظر م   در ارتااط با

تدوان مالک از م ک خود، متوقع سود و درآمد باشد. بر ایدن اسداس مد 
سهم محوری در انتظدار م وقد  یی  رویکرد  ماان ای گونه تعایر یرد یه  
  . 4)مالک از ما  خود است

 

 سهم محوریمزایای تئوری ذی
ب دی نمود. دسته در دو دسته  مده، تقسیم انتورا م   مزایای این تئوری

ان از سدهامدارم دافع  او  مزایای اختکاص ، دسدته دوم مزایدای  دام.  
سدهم محدوری ترین و آشکارترین مزایای اختکاصد  تئدوری ییواضح

اشداره شدد یده هددف نخسدتین از است. چرا یه قاالً نیز به این مسئ ه 
ر و حفدظ م دافع مکتسداه های سهام ، حفظ م افع پایداتشکیل شریت

هدای سدهام  بده دو ان در شریتسهامداران است. م افع سهامداربرای  
در ادامده بده یده شود. دسته او ، حقوق و م افع مدال  دسته تقسیم م 
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ایدن پرسدش  در رابوه با مزایدای  مدوم   تشریح آنها خواهیم پرداخت.
اری، تجد  هایتواند از فعالیت شریتدولت چگونه م   شود یهمورح م 

و تجارت م د  یمدک  8رونق اقتکادیسب درآمد ی د و از این طریق به 
و   9هدای بخدش خکوصد طرق مخت ف  مثل اخذ مالیات، فعالیت  ی د؟

های شریت  تواند، فعالیتغیره وجود دارد یه دولت با استفاده از آنها م 
 . 5)سهام  را در راستای رونق اقتکاد م  ، هدایت نماید

 

 سهم محوریذی معایب تئوری
ای ، انااشت ثروت در دست  دهسهم محوریاز  مده معایب تئوری یی

هدا بدا تااط یارتلاراست.    ثروتمرایز تجمیع  ها و  خاص و ایجاد یارتل
های سهام  یه محوری این است یه آن تعداد از شریتسهمتئوری یی

فق یدرده توان د با یکدیگر توای  د، م یاال یا خدمت مشابه   رضه م 
سهم محدوری، زمی ده م اسدا  اد یارتل بزن د. تئوری ییو دست به ایج

سدهم محدوری، برای حدوث این توافق است، زیرا بر اساس تئدوری یی
های سهام  برای افزایش سود و ارتقاء سوح یسدب ان شریتسهامدار

ست یه در توان د به هر طریق  متوسل شوند. این در حال درآمد خود م 
نفع در فعالیدت شود یه یک  از افراد یینفع محوری بیان م ییتئوری  
ی  دگان هست د. پس بدر ما دای حمایدت از های سهام ، مکرف شریت

توان دد از طریدق ایجداد انحکدار و ها نم ی  دگان، یارتلقوق مکرف ح
تضعیف بازار رقابت، به صورت یکجاناده تعیدین ی  دده شدرایط بدازار و 

سدهم ب ددی ی د  بایدد گفدت، تئدوری یییک جمعها باش د. در  قیمت
ی د و با هدف قدرار دادن وری با بیان ای که هدف وسی ه را توجیه م حم 

هدای ان، م تهد  بده تشدکیل یارتدلسهامدارف برای  یسب سود مضا 
   شود.تجاری و ص عت  م 
در تعریف تراسدت ایجاد تراست است.    سهم محوری،از دیگر معایب یی

 از یده  متول ) طرف  یک توسط شده ایجاد حقوق  ص: » شخبیان شده
 را متدول  امالک  یا  دارای   مدیریت  حق   معتمد)  ثالث  شخص  آن  طریق
  . 6)«دارد  یی فع) ثالث شخص نفع به

شدود. به ایجاد انحکار و تس ط بر بازار م   م جر  تراست نیز مان د یارتل
ی  ددگان کدرف طایعتاً ایجاد انحکار و تس ط بر بازار بده نفدع حقدوق م 

نیست،  الوه برآن تراست به حقوق سایر رقاای خدارج از تراسدت نیدز، 
رابوه نیز بایدد گفدت، دقیقداً مثدل آورد. ب ابراین در این خسارت وارد م 

موالا  یه در رابوه با یاتل بیان شد، تراست نیز بده همدین م دوا  بدر 
ضداد نفدع محدوردر تسهم محوری است و با تئدوری ییوفق تئوری یی

 باشد. م 

 

 محوری نفعذیمبانی اخالقی و حقوقی  
یسدت ابتددا بانفع و تئدوری آن، الجدرم مد به جهت بررس  مفهوم یی
دارد: یاتوزیدان در تعریدف م فعدت بیدان مد مفهوم م فعت بیان شدود.  

»مقکود از م فعت ثمره حاصل است یه به تددری  از ا یدان امدوا  بده 
ای محسوس بکاهد؛ خواه این ا  به گونهآید، ب  آنکه از  ین م دست م 

آن ثمره مان د میوه درختان،  ین مادی باشد یا وصف  یه  دین مدا  از 

جهت قابل انتفاع است: مان د صالحیت حیوانات برای سواری و باربری و 
نفع، موابق با حقدوق این تعریف از م فعت و یی . 7)خانه برای سک  «.

تجارت  الوه بر تعاریف بیدان شدده مدن  است. لیکن در تعریف حقوق  
-نفع، ویژگ  دیگری نیز وجود دارد یه باید برای ییبرای م فعت و یی

 هست د افرادی و هاگروه ها،موجودیت نفعان،ع مد نظر قرار گیرد. »یینف
 را ایگسدترده طیف و  پذیرندم   اثر  آن  از  یا  گذارندم   اثر  سازمان  بر  یه
 مح د  جوامدع و  تجداری  شریای  مشتریان،  ن،یاری ا  از  گیرند؛م   بر  در

 و شددهروندان مردمدد ، نهادهددای ها،رسددانه زیسددت، محددیط تددا گرفتدده
با مالحظه این تعریف نقوه تفاوت حقوق مددن  و حقدوق    .  8)دولت«.

شود. چ انکده گذشدت در حقدوق نفع مشخص م تجارت در تعریف یی
ا در حقدوق نفع یس  است یه فقدط مالدک م دافع باشدد اّمدمدن ، یی
نفع یس  است یه  الوه بر مالکیدت م دافع، تیثیرگدذاری و تجارت یی

ارد. به تعایر دیگر در حقوق تجارت، مثل حقدوق تیثیرپذیری متقابل نیز د
مدن ، ما   ی   وجود ندارد یه شخک  صاحب م افع آن باشد ب که به 

افع نفعان مالک م جای ما   ی  ، شریت یا سازمان  وجود دارد یه یی
شوند. ب ابراین در حقدوق های آن شریت یا سازمان م عالیتحاصل از ف
هدای یدک لک م افع حاصل از فعالیتنفع یس  است یه ماتجارت یی

نفدع در راسدتای شریت یا یک سازمان باشد به شرط آنکه رفتارهای یی
نفدع و افزایش م فعت شکل بگیرد. این همدان تیثیرگدذاری متقابدل یی

 شریت است. 
-نفع باید دید تعریف تئوری ییحا  پس از بررس  مفهوم م فعت و یی

 اخالقد ، ،10مدیریت  تئوری  یک  نفعانیی  »تئورینفع محوری چیست.  
 یه پردازدم  این به و شریت است  درباره  اجتما  ،  و  اقتکادی  حقوق ،
 برای تا  مل ی د باید چگونه واقعاً  باشد  موفق  یه  این  برای  شریت  یک

 مقابل در شریت یه را های گروه تئوری، این.  نماید  ارزش  جادیا  همگان
 بده توانددم  شریت یه داردم  بیان و دهدم  توسعه است  آنها مسؤو 

 فعالیدت  در  سدهم   یده  هدای گدروه  میدان  از روابط  ایمجمو ه    وان
یت ها و ورابط، در موفقاین گروه  به  ویژه  توجه  و  شود  ت ق   دارند  شریت

نفعدان، شدامل دو تئدوری یی .  9)سدت«یت بسیار مهم او پیشرفت شر
ان هسدت د و قسدم دوم، مفهدوم تئدوری یی فع  قسم نخست،  قسم است.

های  یده توسدط شدریت ایجداد بر اساس تئوری یی فعان، ارزشاست.  
 هر نفعان: »ییدر تعیین یی فعان گفته شده  شود، برای همگان است.م 
 قدرار  تداثیر  تحدت  اهددافش  به   دستیاب  در  را  شریت  یه  گروه   یا  فرد
نفعدان، محددود بده ییشود یه ب ابراین مشخص م  .  10)« هست ددهد

گروه خاص  نیست د ب که هر فردی یه شریت را در مسیر دسدتیاب  بده 
شود. این مفهدوم نیدز نفع محسو  م اهدافش یاری رساند به نو   یی

  یه سداب نهای ی  دهشود. از مکرف ای از افراد م شامل طیف گسترده
ود، تدا شایجاد ارزش افزوده در محکو  یا خدمت نهای  یک شریت م 

در فراهم آوردن زمی ه فعالیت شدریت و  یه فرد یا سازمان  )مثالً دولت 
در روندد.  نفعان شریت به شمار مد وری آن نقش دارد، ییافزودن بهره

 شدریت ها گفته شده: »یدکنفعان شریتجای دیگری در ارتااط با یی
 در یده  اسدت  یشوری  هر  در  مخت ف  نفعانیی  از  ایمجمو ه  الم   بین
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به طور ی   برای رویکرد یی نفعان سده ندوع  .  11)ی د«م   فعالیت  آن
 . اخالق ، اقتکادی و حقوق   اارت د از:این ماان  ماان  بیان شده است. 

و ه جاری به تئدوری بده   دوان مهدم تدرین ما دای   11رویکرد اخالق 
زش یاتد  هسدت د ئوری ییر شده است و بیان شدده یی فعدان دارای ارت

خواه در ب  د مدت و یا یوتاه مدت به شریت سود برسان د یدا نرسدان د و 
ی شریت است یه حقوق اشخاص  یه به طرق گونداگون بدا این وظیفه

دارد تئدوری بیدان مد  12 ای اقتکادیما .آن ارتااط دارند را م حوظ ی د
ها را همواره و  فعان خود گام بردارد و آنراستای م افع یی  شریت  یه در

ها مد نظر داشته باشد. این تکمیمات نهایتاً به خکوص در تکمیمگیری
-شود. هرچ د شاید در یوتداهموجب حدایثرسازی ثروت یل شریت م 
روی، ثاات در تمدام مراحدل   مدت چ ین چیزی مشاهده نشود اما به هر

 قابل مشاهده است. 
 در اولیده اصدلنفعان نیز بایدد گفدت ییمورد ما ای حقوق  رویکرد    رد

 اشدخاص  یدا  شخص  بر  حقوق،  نهادهای  و  قوانین  تیثیر  بازگشت  حقوق،
. باشددم  مؤثر خود به نسات شخص  هر  تکمیم  لذا  است؛  آنها  درگیر در

قراردادها اصل نسدا  بدودن قراردادهدا، ندام گرفتده حقوق  در  اصل  این
 فدردی  اسدتقال   و  آزادی  و  ق د ،  اولد   اصل  بر  ت  ام   خود  است. یه

 اشدخاص حقدوق یده است شایسته  فوق  اصل  به  توجه  با   .12).باشدم 
 از هدم و سد ا  بُعد از هم  ایشان  و حقوق  گرفته  قرار  حمایت  مورد  ثالث
 حقوق  به  یه  است  مع ای این  به  س ا   بُعد.  باشد  توجه  مورد  ثاوت   ج اة
بدودن  نسدا  اصدل در یده چیدزی  همدان    عی  این  و  نشود  تجاوز  آنها

 گداه  یده اسدت مع دا  ایدن  بده  نیز  ثاوت   ج اة.  داشت  وجود  قراردادها
 آیدد نظدر در نیز ثالث  و  گیرد  قرار  توجه  مورد  حقوق ایشان  دارد  ضرورت

 و ثالدث  اشخاص  حقوق  در  بازنگرییه    است  شده  بیان  م ظور  همین  به
قضدای ، روابدط مات تکدمی گدذاری،قدانون  در  ایشدان  حقدوق  بده  توجه

 .  13)الم    اییداً الزم استقراردادی و بین

 

 مزایای تئوری ذینفعان

 هاتئوری ذینفعان و حقوق شرکتالف( 
های دیگر های امروزی فقط سهامدار محور ناوده و به م افع گروهشریت
اندیش د. به واقع حایمیت شریت  بده شدکل مددرن امدروزی بده م نیز  
های خود را گسترش داده است یه م دافع شدریت عالیتای دام ه فگونه

هدا طیف وسیع  را دربر گیرد، زیرا هر چقدر طیف نفع برنددگان شدریت
ی دد، نیدز بیشتر باشد، تاعاً م افع  یه شریت از جانب آنها حاصدل مد 

هدای ها باید به م افع گروهاین پرسش یه چرا شریت  بیشتر خواهد بود.
یه باید به آن   ن، توجه ی د، پرسش مهم  استدیگر  الوه بر سهامدارا
-یی فع مدرن هایشریت حقوق یه دارد وجود  پاسخ داده شود. »دالی  

 یی فعان به توجه و گسترش توسعه بر گذارانقانون  دیدگاه  نیز  و  بوده  گرا
. هاسدتشریت برای 13حقوق  شخکیت وجود دالیل  این  از جم ه.  است

-شریت  حقوق  سازنده  و اص    س اسا    کر  یه  نهاد شخکیت حقوق 
 بررسد   بدا  . 14)است«  ادله اثاات   ازجم ه  شودم   محسو   مدون  های

 یده نمدود اد ا توانم  حقوق  شخکیت نهاد  اقتکادی   حقوق   یاریرد

 گردیدده ایجداد  ط اکاران  هایگروه  از  حمایت  در جهت  اساس   این نهاد
 ایدن  بی د پدیش  قعوا  در.  اندقرار گرفته  معام ه  طرف   شریت  با  یه  است
ط اکداران  قاا  در شریت هایدارای  و اموا  از  صیانت  راستای  در  نهاد

 وثیقده  صدرفاً  شدریت  اموا   زیرا.  است  گردیده  تیسیس  شریت  شخک 
 دیدگاه این با. هست د معام ه طرف  با شریت یه است  ط اکاران  موالاات

 در  دینهمچ .  15)نمدود  توجیده  را  هاشریت  حقوق  گرای یی فع  توانم 
 مقدررات و گرایش قوا دد به توانم  هاشریت حقوق  گرای یی فع  اثاات
 مدورد  اساسد   مسدایل  از  یکد .  نمود  استفاده  ثالث  حمایت اشخاص  به

 با یه است ثالث   اشخاص تضمین حقوق مدرن، هایشریت حقوق توجه
قوا دد   مهدم  قا دده  شدوند.مد   واقع  معام ه  طرف   شریت  با  نیت  حسن
 بدر  متمریدز  بیشدتر  یده  گدذارا  حا   در  هایشریت  وقحق  برای   موم 
 سدهام  بده  آنهدا  سدرمایه  یده  مسئولیت محدودی  با  تجاری  هایشریت
تضدمین است یه: »اشخاص ثالث باید  داشته مقرر  باشدم   شده،  تقسیم

قوی داشته باش د یه قراردادهای توام با حسن نیت یه با شریت م عقدد 
ر باید ب ابراین اقتکادهای در حا  گذای  د، صحیح و نافذ خواهد بود، م 

قوا دی وضع نمای د یه تضمین باالی  را برای اشدخاص ثالدث فدراهم 
ع در آورد یه قراردادهایشان صحیح و به طور نافذ خواهد بود. این موضو

ثاات  اقتکادی و حقوق  است، اهمیدت فراواند  محیو  یه مم و از ب 
 .   14)ی د«دا م پ 

 حقدوق در توسدعه مدؤثر گدام    دوان  بده  یه  اثاات   لهدا  موارد  دیگر  از
 هداشدریت  اجتما    مسئولیت  است، موضوع  بوده  گرایی فع  هایشریت
در  ظهدور ندو یدک ج داش هداشدریت 14اجتمدا   مسولیت. است  بوده

 بدا شدن مواجه برای مفید  حل  راه  یک  یافتن  دناا   به  یه  هاستشریت
 امددروزی جامعدده در مدددرن محیودد  شددریتهای و اجتمددا   مسددایل
 .  14)است

 بده  پاسدخگوی   در  شریت  مسئولیت  یع    هاشریت  مسئولیت اجتما  
 از م ظدور دهدد.مد  قرار  تحت تیثیر  را  جامعه  یه  های فعالیت  پیامدهای
 شدریت. اسدت شریت یی فعان  همه شامل و است  ی    ای جا  در  جامعه

در  را یی فعدان همده م افع خود تکمیمات اتخای  ها،فعالیت  باید در انجام
 پیامددهای و نتدای  یده یسان  هسدت د  شریت  یی فعان  دهد.  تغییر  نظر

 در  یی فعدان  ایدن  و  گدذاردمد   تدیثیر  آنها  بر  شریت  ا ما   و  تکمیمات
 تعاریف متعدددی دارند.نقش غیرمستقیم  و  مستقیم  بوور  موفقیت شریت

 نمونده    دوان  بده  اسدت   مل آمدده  به  هاشریت  اجتما    مسئولیت  از
 را  هداشدریت  اجتمدا    مسدئولیت  2003  در  اروپدای   جوامع  یمیسیون

 همده برای اثراتش برای تجاری یک واحد یه  است  نموده  مفهوم  ت ق 
خکدوص  در راهکارهدا از یکد  . 16)اسدت پاسدخگو مربدوط  یی فعدان
 یاری ان را مشاریت یه است قوانی   وضع هاشریت  اجتما    مسئولیت

 در  مثدا     دوان  بده  اسدت.  ش اخته  میتسر  به  شریت  گیریتکمیم  در
 بدین  همکداری  قدانون  گیری مشدترک یداقانون تکمیم  بر اساس  آلمان
 شدریت در یاری دان موجدب آن بده یده باشدم   آن  یاری ان  و  مدیران

نقدش  مددیریت  نظدارت  الیه  ضویت در طریق از انتخا  هییت مدیره
 نریت  در آلمامد  حایمیت ش  اص    هایخکیکه  از  یک .  ی  دم   ایفا
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 مداده در   .  17)  مددیریت شدریت  در  مشاریت یاری دان   اارت است از
 ایدت ر  مک دف بده  مدیران  نیز  انگ ستان  2006  هایشریت  قانون  172
  .اندشده یاری ان م افع

  حقوق رقابتو تئوری ذینفعان  ب(
موضو ات بازار، مسیله رقابت اسدت، چدرا یده   ترینمهمترین و اص  ز  ا

م د  ی  دده و توسدعهگیرد و حقوق مکدرف ن رقابت شکل نم بازار بدو
ها همواره موظف هست د تا در شرایط مخت ف بده دولتشود.  حاصل نم 

نفدوی نمدوده و مدداخالت  در جهدت اصدالح مشدکالت و یداهش بازار  
به صورت خودیدار متولدد و  15بازار های رقابت ها ارائه نمای د.  نایارامدی
خکوص  بدرای ارتقدای رقابدت پدیش های حقوق    شوند. نهادنابود نم 
اند و با بوالن قراردادهای نامشروع و یا ا وای برخ  حقدوق بی   شده

 هدای ضدد رقدابت ه متحمل خسارت ناش  از رویهبه اشخاص ثالث  ی

 . 18)ها، یداف  و مدؤثری نیسدت دی  د یه این راه حل مل م ،  اندشده
ی یدارا از م دابع انسدان ، ادهاسدتف  توانددب ابراین فقط حقوق رقابت م 

هدای طایع  و مال  را تضمین ی د. حقوق رقابت همچ ین نیاز به شکل
مقررات  موم  بسیار جزید  یدا ی د  و مالکیدت دیگر نظارت از جم ه  
-ترین و م کفانهی د. مقررات حقوق رقابت  موم  موم  را مرتفع م 

اغ دب   د. به همین دلیلترین ابزارهای نظارت اجتما   بر اقتکاد هست
هدای حقدوق  مدوم  های حقوق  ای گونه اقدامات را یه از ویژگ نظام

قص شدک   و مداهوی مقدررات حقدوق برخوردارند، به م ظور جاران نوا
خکوص  در مقاب ه با این نارسای  بدازار برگزیدده اندد. پرهیدز از تمریدز 

ست. از آنجدا قدرت اقتکادی در تعداد حدودی شریت نیز از اهداف آن ا
به نظام دیگدر متفداوت اسدت،   های رقابت  از نظام یه اهداف سیاست

د. نده ت هدا نظدام هدای باشدابزارهای رسیدن به اهداف نیز متفاوت مد 
گوناگون روش های متفاوت  در ایدن مدوارد دارندد ب کده در یدک نظدام 

 رقابت  ممکن است روشهای گوناگون  ا ما  شود

راستا با آنها، تئوری یی فعان مورح گشدته هم در ورای مقررات  موم  و
های مورد نیاز، راهکارهدای است یه ضمن دارا بودن تمام ماان  و ب یان

تئدوری در واقدع ارض و ت ظیم را در درون خود گرد آورده اسدت. حل تع
هدا را وادار گذارد و شدریتها تیثیر م یی فعان بر  م کرد رقابت  شریت

هدای رقدابت  وارد شدوند و از ای  بیشتر به محیطی د تا در جهت یارم 
این تئوری بدا ایدن  .  19)این طریق سود چشمگیری را نکیب خود ی  د

ریت باید به همه یی فعان توجه ی د و مسائل نمای دگ  مدانع بیان یه ش
از این مورد است، دخالت دولت را توجیه میک د، چه ای که هدف شریت 

داند و این هدف جز با پیگیدری ی یی فع م هارا تیمین م افع تمام گروه
های مولد و خالق و رقابت  را در اقتکاد جامعده های  یه فعالیتسیاست
تشویق نمای ده،  م   نخواهد بود. به هر روی، حقوق شدریتها تروی  و  

پیش از ای که رژیم قراردادی باشد، رژیم ت ظیم  است یده برخاسدته از 
 باشد. های امروزی م ولتوظیفه و یاریرد اقتکادی د

رغدم    د در یشور مدا در ای جا ییر این نکته خال  از لوف نیست یه 
، بسترهای م اسب در فقه جهدت تددوین قدانون رقابدتها و  وجود زمی ه
ح برنامه هدای چهدارم التا قال از تکویب فکل نهم قانون اص   متاسفانه

هدای سیاست   وم الجمهوری اس  ، و فره گ توسعه اقتکادی، اجتما 
 ، نداشتیم.قانون رقابت ، ما قانون  به نام قانون اساس 44اصل ی   

 

 نفعانمعایب تئوری ذی
هدا ایجداد آنکه تئوری یی فعان تحول  مثات در حقدوق شدریت  یرغم  

های سدهام  از طرفد  ترغیدب بده ارزش یرده و ساب شده یه شریت
ای خدود را هدآفری   بیشدتری شدوند و از طدرف دیگدر، طیدف فعالیدت
هدای  را پدیش گسترش ده د، لیکن این نظریه ب   یب نمانده و چالش

هدا، تشدریح نگدرش مددیران روی خود دارد. یک  از مهمتدرین چدالش
 های یی فع است. برخ  در این خکدوص معتقدندد: »ها به گروهشریت
 وتشریح نگرش   نفع،  تئوری  رویچالش پیش  تریناساس   ترین وب یادی
 حدایثرسدازی نمدودن مان دد توجیده  یی فدع  هایگروه  به  رانمدی    ایت
درخکدوص   ایی  دده  قانع  توضیح  هرگونه  و  باشدم   سهامداران  دارای 

 . 20)باشد«  اخالق   یک ما ای  یاتاً  باید  سهامداران  دارای   حدایثرسازی
 حددایثر بده را ارزش توانددنمد  یک ب گاه برخ  دیگر بر این باورند یه

چدالش  وجدود با ایدن بگیرید نادیده را یی فع  هایگروه  افعم   اگر  برساند
 میدان تعداد  و موازنده ایجاد شریت، مدیره هایهییت رویبزرگ پیش
براسداس  هرچ د . 21)باشدم  آن یی فع هایگروه م افع  بر  اهداف ب گاه

-گدروه  م افع  آن  در  یه  ی  د  اتخای  تکمیمات   باید  مدیران  یی فع  تئوری
 م فعدت یده آنجدای  از امدا باشدد شده گرفته درنظر  یی فع شریت  های
 سدود حددایثر رسداندن  بده  نظدر)  ندارد  وجود  یی فع  هایگروه  از  خاص 

 یی فدع گروه  یک  م افع  است،  دشوار  مدیران  برای  نتیجه  در  ، سهامداران
 باشدد، یی فدع هدای گدروه تمام م افع و ب گاه  ی  ده اهداف   تیمین  یه  را

 بدا  نیدز  هدای خداصگروه  م افع  یی فع،  گروه  تئوری  در  حت   ی  د  معین
بدرای  یده  شدودم   ساب  این  در واقع  یه  است  رقابت  در  یکدیگر  م افع
 تدالش هرچ دد. شود غیرممکن هدفم د و قاطع تکمیمات اتخای  مدیران
 باشد، داشته برفرض امکان یی فع های مخت فگروه  نیازهای  تیمین  برای
قادا   در مددیران مسدئولیت  و  پاسدخگوی    ددم  بده  م جدر  امر  این  اّما

ط دب، م فعدت  خود مدیران برای تئوری این هرچ د شود،م   شانا ما 
 یی فدع تئدوری موفقیت  دم و نایام  ب ابراین .  22)جذا  باشد  تواندم 
 م دافع  بین  باید  چگونه مدیران  یه  این  از جم ه  آن،  اساس   هایج اه  در

 ایدن یدردن  م   به راجع آن اص   نایام   و  ی د  برقرار  توازن  یی فعان
 هدای جدذابیت  مزبور  تئوری  هرچ د  یه  است  این  واقعیت  و  تئوری است

 و مسدایل  ایپداره  اگرچه  نیست  قابل اجراء  ه جاری  رویکرد  با  ول   دارد
-م  هم ایجاد تریجدی مشکالت یکسری اما  ی دم   حل  را  مشکالت

 قدرار جدهتو مدورد و  م د  چگونده یددام هر  م افع  یه  این  ازجم ه  ی د
  . 17)گیرد
 گرفتده قدرار زیادی استقاا  مورد تئوری این یه این به نظر وجود  با این
 هایگروه  میان  توازن  و  تعاد   راهکارهای ایجاد  تا  یرد  تالش  باید  است
 طرفداران تئوری  قیده به زیرا شود  ش اسای   شریت  سهامداران  و  یی فع
 یی فدع، هدایگدروه م افع گرفتن درنظر بدون توان دنم   هاشریت  یی فع
 موفقیت در  یی فع  هایزیرا گروه  برسان د.  به حدایثر  را  سهامداران  دارای 
 مددیریت مددیره و هیدیت یه است  ضروری  ب ابراین.  نقش دارند  شریت
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 را گدراوظیفه اخالق  هایتئوری شریت، اهداف  ت ظیم ه گام به  شریت
 توجده بازار برندگان وان   به یی فعان از مدیره و هییت ده د قرار  مدنظر
 بدرای انددازپس ها ویاهش هزی ه برای  ابزاری  سیستم  به  صرفاً  نه  ی  د

های قوانین داخ   یشور در حمایدت از خالءها و ضعف .  23)سهامداران
 یی فعان

در ایدن ، شده  داخ    حمایت  یه از ثالث و یی فعان در قوانین  با توجه به
ران در حمایدت از یی فعدان بیدان اید  های قانونضعفو  خالءهاقسمت  

اه یت  دام   و  بدین م ظور در این قسمت خرق حجا  شریت.  گرددم 
   :گرددشریت مورح م 

شریت شخکدیت  مسدتقل از شدریای خدود دارد   :خرق حجا  شریت
اسدتقال  شخکدیت  ی ایدن و در ادامده  قدانون تجدارت 583ی ماده)

مسئولیت محدود .  سیدر رحقوق  بود یه مسئولیت محدود به م که ظهو
مفهوم  ش اخته شده است و در بیان آن همین نکته یاف  یده موجدب 

شدود یع د  ط اکداران مد  انتقا  ریسک فعالیت شریت بده جامعده و 
-های شریت قدرار مد سیاست ط اکار و جامعه در معرض خور نایام 

ته توان د انتظاری را داشدگیرند و در هر حا  بیش از سرمایه شریت نم 
هدا موجدب باش د و یا به سهامداران رجوع ی  دد. ایدن ویژگد  شدریت

ها شد؛ در پد  های یوچک توسط شریتاستقاا   موم و جذ  سرمایه
این مزیت سوءاستفاده از آن هم ظهور پیدا یرد. بدین توضیح یه گداه  

هدای افراد از تشکیل شریت اهداف  غیر تجاری دارند و در واقع ویژگد 
-زی برای فرار از تکدالیف و تعهددات خدود قدرار مد آویشریت را دست

در این حالت یی فعان  یه با ا تماد به شریت و حسدن نیدت  .  24)ده د
اندد ضدرری سد گین را متحمدل مؤسسان آن با شریت وارد معام ه شده

های آن به سووح دیگر نیدز سدرایت خواهدد شوند، ضرری یه آسیبم 
شش شخکیت شریت و به  اارت  نفوی در پویرد. در حقوق ایران برای  
نسات به سهامداران، قدانون صدریح  وجدود  ا ما  مسئولیت نامحدود
یحه قدانون  نسدات بده مددیران در ال 143و    142ندارد اگر چه در مواد  

شرایط م کو  پذیرفته شده است. بده هدر روی الزم اسدت در حقدوق 
 درف قدوانین و   های ایران همچون حقوق یامن ال با تکیده بدرشریت

های موجود سع  شود برای مقاب ه بدا سوءاسدتفاده از شدکل شدریت و 
حمایت از یی فعدان راهکارهدای  در جهدت دروند  یدردن ریسدک نیدز 

های اجتما   ا ما  فرد به خودی خود بدر وی اندیشیده شود، تا هزی ه
یاریهای خورناک تحمیل شود و انگیزه های فرصت ط اانه و سرمایهگ

 .ابدیاهش ی

قوا د  موم  حقوق شریتها: موالعده "قا ده نهم از  : ام شریت  اه یت

، پیرامون حمایت قدوی از ثالدث در "ای برای اقتکاد های در حا  گذار
چ انچده اساسد امه شدریت ق مدرو . ارتااط با قراردادهای شدریت اسدت

های شریت را محدود ی د، این مورد نااید بر روی حقدوق ثالدث فعالیت
ن قانون باید آثدار معدامالت خدارج از آن را مشدخص ارد. همچ یاثر بگذ

. یرده و ابوا  آنها محدود باشد مگر ای که ثالث بودن حسن نیدت باشدد
قانون تجدارت از   105  یابتدا ماده،  پیرامون  دم امکان تحدید اختیارات

 دم امکان تحدید اختیارات مددیران جدز در اساسد امه صدحات یدرد و 

ای قابدل وصدف ی رو بده ج دو و مقدررهدر رویکدرد 1347سپس قانون 
أقل نسات به ثالدث امکان تحدید اختیارات مدیران را در هر قراردادی ال

در مدورد محددود بدودن ابودا   . ب دابراینباطل و ین لدم یکدن خواندد
قراردادها، مگر در حالت  دم حسن نیت و  دم ا تاار تحدیدد اختیدارات 

الیحه قانون  روشن و واضح   130و    118  یدر مقابل ثالث مقررات ماده
است. اما نسات به امکان ورود شریتها به هرگونه فعالیت تجداری و بده 

روندی دیگر  1347 اارت  لغو دیترین تجاوز از حدود موضوع، قانونگذار 
گرفته است. در این قدانون موضدوع شدریت تقریاداً در تمدام  شرا در پی

د یع   موضوع شریت شوت قید م اس اد الزم برای ثات و تشکیل شری
شدود در طدرح های  یه شریت به م ظور آن تشدکیل مد و نوع فعالیت

 118ی    و در ادامده در مداده  9یماده  2ب د)آیدا المیه پذیره نویس م 
ی اختیارات الزم برای اداره شریت مقرر شدده الاتده برای مدیران، ی یه

حمایدت از  ال  ت احتمدا مشروط بر آنکه در حدود موضوع شریت باشد.
 1384ی اصالح قدانون تجدارت  این روند در الیحه.  باشدم سهامداران  
 ی اً تکرار شده است. اما این حمایت از اشخاص دروند    596ی  در ماده

شریت بخکوص در زندگ  روزمره جامعه و گسترش مفهوم یی فعان به 
چرایده ایدن این صورت باق  نمانده و دچار تغییری ب یادی شدده اسدت 

باشد. زیرا دفاع از اشدخاص وضع از حیث تئوری یارای  قابل انتقاد م م 
ثالث و درون  یردن آثار بیرون  ا ما  و تکمیمات داخ   شریت اقتضا 

نماید ای گونه ا ما  نیز در برابر اشخاص ثالث با حسدن نیدت معتادر م 
الت توجه بده مااحدث گفتده شدده و مشدکبا  ب ابراین   .  25)فرض شوند
نمایدد یده اه یدت شدریت تجداری بده وجود آمده ایجا  مد    م   به
محدود نشود و برای مقاب ده بدا اه یدت مو دق آن راهکارهدای  موضوع

دیگری اندیشیده شود لذا با برداشتن تک یدف تحقیدق از یمده اشدخاص 
آیدد و ی الزم برای ام یت معامالت  شدریت نیدز پدیدد مد ثالث، زمی ه

ی ان خاطر بیشتری به سرنوشت معام ه، بود با اطم  اشخاص قادر خواه د
 .نمای د ماادرت به برقراری روابط حقوق  با شریت 

 

 گیرینتیجه
تر از امروز بوده اسدت و یاالهدای تر و بسیطدر گذشته امر تجارت، ساده

گرفته، لیکن در  کدر حاضدر تجدارت پیچیدده شدده و واقع  را دربرم 
و به همین ت اسب م افع تجدارت گیرد در برم یاالهای غیرواقع  را نیز  

هدای تجداری بده صدورت نیز تغییر مسیر داده است. در گذشته شدریت
دار به صورت امروزی وجود نداشته، شده است و سهامخانوادگ  اداره م 

ها بین مالکین شریت یه ا ضای ب ابراین م افع حاصل از فعالیت شریت
رف  دیگر بر اسداس آنچده از طشده.  م   اند، تقسیمیک خانواده نیز بوده

های سهام ، سهامداران )یده در ارتااط با مالکیت سهامداران در شریت
های سهام  هست د ، از مایم ک خود )یده همدان همان مالکین شریت

شریت سهام  است ، انتظار سود و درآمدد دارندد، ب دابراین بدر اسداس 
مالک از  رسد یهنظر م م وق حقوق  و م وق تجاری، بسیار بدیه  به 

توان ای گونه تعایر م ک خود، متوقع سود و درآمد باشد. بر این اساس م 
سهم محوری در انتظار م وق  مالدک از مدا  رویکرد یی  ماان یرد یه  
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 دهد.سهم محوری را تشکیل م این قضیه اساس تئوری ییخود است.  
 تران موجودیددازیدرا امدروزه سدهام  ،این تئدوری م سدوش شدده  امروزه

اند و  الوه بر آن گروه وسیع و  مده دیگری نیز ستق   از شریت یافتهم 
 و بدرهدای تجداری سدهیم هسدت د در تولید سود و م فعت برای شریت

وری از م فعت شریت نیز بایدد شدریک باشد د. ایدن همین ما ا در بهره
شدوند. بده دلیدل گروه  مده اصدوالحاً بدا  وان یی فعدان شد اخته مد 

مهم این گروه و برای حفظ م افع آنها امروزه تئدوری ستردگ  و نقش  گ
سهم محوری، غ اه یافته است. الاته تئدوری یی فع محوری بر تئوری یی

نفع محوری  الوه بر مزیدت  مدده یده همدان افدزایش سدودآوری یی
کیک و ترین  یب آن، ایجداد تشدهات، معایا  نیز دارد یه  مدهشریت

توان گفدت ب دی ی   م یک جمعمدیریت شریت است. در تشویش در  
نظام حقوق  حایمیت شدریت  در بسدتر مقدررات حقدوق در حا  حاضر 

هدای اخیدر در ایدن گیری است و با توجه به توسعهها قابل شکلشریت
نظامها رویکرد ترییا  حایمیت شریت  بسیار مورد توجه است تا بتدوان 

هدای یی فدع را روهان و هم م افع سایر گبوور متوازن هم م افع سهامدار
های سهام  مورد توجه و حمایدت و نظدارت در قوا د و مقررات شریت

های غیر سهامدار در اداره قرار داد، یه با در نظر گرفتن م افع سایر گروه
  .شریت به حدایثر سازی م افع پایدار و ب  د مدت سهامداران م جر شود

قدام وضدع قدوانین بده قانونگذار ایران در م هر چ د  ر نهایت باید گفت  د
تئوری یی فعان به   وان مفهوم واقع  تئوری توجه نداشته اما از نتای  و 

ایدن از  آن به جهت حفظ حقوق ثالث و جامعه توجه داشته اسدت و    آثار
ح قوانین به شوند تا مق ن در ه گام اصالاستخراج م   ی نتای  راهکارها

جب حذف ناخواسته قدرار توجه داشته باشد و موها ها و نقش مفید آنآن
ی آن، تئوری یی فعان در ق مرو قدانون وسی ه  نگیرند و از سوی دیگر، به

حقوق مددن  همچ ین در راستای این قوانین ها به تح یل در آید. شریت
ی نمای ددگ  راه حدل در جهت حمایت از یی فعان و ج وگیری از مسدیله

 دوای مسدئولیت را ت خدارج از این و دالمعام ی  ز  وییل،  دم اجازه
بی   یرده است، اما واقعیت ایدن اسدت یده ایدن راهکارهدا حتد  پیش

هدا در جهدت رفدع ایدن اندیشم دان س ت  حقوق را راض  نکدرده و آن
اند حا  چده برسدد بده ت به تئوری نمای دگ  ظاهری روی آوردهالمشک

 راهکارها در شریت ابداً ا ما  این  .ای که در شریت بخواهد ا ما  شود
پذیر نیست چه ای که شریت، روزانه قراردادهای متعددی را م عقد امکان
ی د و فرصت ابوا  و  دم نفوی وجود ندارد و همچ دین پیگیدری در م 

باشدد. از های فراواند  مد جهت ابوا  و د وی مسئولیت دارای هزی ه
هیچ هکارها به زمه تجارت و شریت سر ت است و این راالسوی دیگر  
بده همدین جهدت حقدوق شدریتها در   .وی این نیاز نیسدت دوجه پاسخگ

قوانین مجزا به ارائه راهکارهای  پرداخته است از جم ه این راهکارها یه 
گیدری و  باشدد. سیسدتم رأیدر جهت حمایت از سهام داران اق یت مد 

ادغام ، حق اقامه د وی و د وت توسط اق یت معین، ش اسدای  سدهام 
ا  سهام، ش اسای  حق تقددم در خریدد سدهام ممتاز، سهولت نقل و انتق

جدید و نیز تعیین حد نکا  های بیشتر جهت تکمیمات مهم تدر و بده 
در جهت حل تعارض م افع همچ ین  خکوص مربوط به قرارداد ابتدای .  

ها راهکارهدای  دز  و نکدب میان مدیران و سهامداران، حقوق شریت

م از شدریت و معام ده و هامداران، م ع دریافت وامدیران توسط مجمع س
هدای ت ایهد  رقابت با شریت را مقرر یرده است و سع  یرده با شدیوه

هدای تشدویق  نظیدر های ییفری و حقدوق  و شدیوههمچون مسئولیت
 . پاداش ها در جهت ج وگیری از تعارض م افع گام بردارد

 

                 خالقیا  یمالحظهها

؛ حیدات انسدان ، گیداه  و حد  راهطرااخالق ِ مالحظات به این مقاله    
و موضدوع   دم  یدت راههای موثر بر ارتقداء ییفمولفه    وانبه  ،جانوری
 .پردازدم  ؛رِ راهم ظ
 

 هنام واژه
 Individuals .1 اشخاص حقیق  
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