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 اصول حاکم بر زکات در مالیۀ عمومی اسالم
 

  meysamnemati58@yahoo.comآموزشی و پژوهشی امام خمینی ۀحقوق عمومی مؤسسي دکتر /میثم نعمتی
 23/3/1396: پذیرشـ  10/11/1395: دریافت

 چكيده
نسـبت بـه آن اهتمـام     و امیرالمؤمنـان  المال مسلمان است که در دوره حکومت رسـول خـدا   زکات یکی از منابع بیت

توجهی از امور به واسطه آن صورت گرفته است. با توجه بـه ضـرورت الگوپـذیري     اي وجود داشته و اداره بخش قابل ویژه
هـاي اسـالمی بایـد اصـولی      و نیاز به طراحی الگوي اسالمی براي مالیات معصومان حکومت اسالمی از سیره حاکمیتی

اي و روش  که در مالیه عمومی اسالم بر زکات حاکم است، کشف و تبیین گردد. پژوهش حاضر بر اساس منـابع کتابخانـه  
عمومی را بـر زکـات حـاکم     اجتهادي سعی نموده تا به این مهم بپردازد. در نتیجه، دو اصل عبادي بودن و اصل مصلحت

الناس است. اصولی مانند اصل کارآمدي فرهنگـی، اجتمـاعی و اقتصـادي، اصـل      اهللا و حق دانسته که قابل انطباق با حق
اعتماد و نظارت، اصل عدالت و تکافل اجتماعی و چند اصل دیگر، ذیل اصل مصلحت عمـومی قـرار گرفتـه و بـا اصـول      

 ده است.  متناظر در مالیه عمومی مقایسه ش

 المال، مالیات اسالمی. زکات، مالیۀ عمومی، فقه حکومتی، بیت ها: واژه کلید
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 مقدمه  
شود و مبانی فکري و ارزشی اسالم در  جامعۀ اسالمی که بر اساس احکام و اصول اسالمی تشکیل و اداره می

به عبارت دیگر، اقتصـاد  باشد.  آن حاکم است، داراي مکتب اقتصادي و نیز علم اقتصاد مخصوص به خود می
). اسـالم، دیـن   223تـا   220، ص1، ج1369 ،يمصـطفو اسالمی داراي دو ماهیت علمـی و مکتبـی اسـت (   

پرداختن به آخرت و عزلت از تدبیر دنیاي مادي نیست. بلکه آبادانی دنیا را ابزاري براي اجراي فرامین الهی و 
 براي نه کردیم، ما آنچه که دانی می تو! پروردگارا«ماید: فر می شمارد. چنانکه امیرالمؤمنان آبادانی آخرت می

 بلکـه  بینـدوزیم؛  چیـزي  دنیـا  پسـت  متـاع  از اینکـه  بـراي  نـه  و آوریم چنگ به سلطنتی و ملک که بود این
 بنـدگان  تـا  سـازیم  آشـکار  شـهرهایت  در را اصـالح  و بـازگردانیم  را دینت رفتۀ ازبین هاي نشانه خواستیم می
» شـود  عملـی  دیگـر  بـار  بـود،  شده سپرده فراموشی دست به که مقرراتی و قوانین و یابند امان ات، دیده ستم

شود،  اساس، براي ادارة حکومتی که بر مبناي قوانین الهی مدیریت می ). براین131خطبه ،1379 البالغه، نهج(
 تأمین منابع مالی و ترسیم شیوه تدبیر، امري ضروري است. 

شده، بـه شـکل   هاي اسالمی غالباً بر اساس نظر آنان اداره میقهاي عامه که حکومتبر خالف فقهاي شیعه، ف
). در حـال حاضـر،   23، ص1387 ،یو بادامچ يرنجبراند ( گسترده، متعرض مباحث مالیه و ساختار نظام مالیاتی شده

کشورمان شناخته اسـت   قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، منابع و فتاواي معتبر اسالمی را یکی از منابع حقوق
 ).167(قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، اصل

تـأمین مخـارج عمـومی و تقویـت      ها توجه شده اسـت:  در مالیۀ عمومی در تعریف مالیات به این ویژگی
)، مشـابهت  44، ص1344) یا داوطلبانه (پیرنیا، اتیکلمه مال لیذ ،1371فرهنگ، حکومت به صورت اجباري (

ق، 1412)، شباهت با حق بیمه (قرضاوي، 546، ص1387(دفتر تبلیغات اسالمی شعبۀ خراسان،  با امور خیریه
، 1387خراسان،  شعبۀ یاسالم غاتیدفتر تبل)، ابزار توزیع مسئولیت (7و  6، ص1382؛ لشگري، 1007، ص2ج

بادله خدمات )، بها، جبران و م7ص ،1382 ،يلشگرپرداخت براي استفاده از انتظامات عمومی ( )، پیش546ص
)، الزام قانونی به 18ص ،1382 ،يلشگر)، سهم همکاري ملی (38ص ،1342 ،يریجزابین دولت و اشخاص (

و  ی؛ کرم191ص ،1385 ،یتوکل ؛18ص ،1382 ،ي؛ لشگر42ص ،1342 ،يریجزاتأدیه به صورت بالعوض (
). با توجه به تعاریف، 18ص ،1382 ،يلشگر) و بخشی از محصول زمین و کار کشور (156ص ،1393پورمند، 

هاي مردم به دولت دانست که به موجب الزام  توان مالیات را پرداخت بالعوض بخشی از درآمدها و دارائی می
حوزه  ي؛ دفتر همکار10، ص1380 ،يلشگرگردد ( نظر دولت پرداخت می قانونی در جهت تحقق اهداف مورد

که مشروعیت وضع قانونی که مردم را ملزم به پرداخت ). نکتۀ مهم آن است 351و350ص ،1379و دانشگاه، 
نماید، بسیار مورد توجه است. در نظام مالیه اسالم، دو قسم مالیات تشریع شده است: اول؛ مالیـات   مالیات می
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هایی است که نسبت یا مقدار و مورد وضع آنها و یا مجموع ایـن مـوارد را شـارع     منصوص (ثابت) که مالیات
 ،1379حـوزه و دانشـگاه،    يدفتـر همکـار  انند خراج و جزیه و خمس معادن و زکـات گنـدم (  تعیین نموده؛ م

تواند در شـرایط خـاص،    هایی هستند که حاکم اسالمی می ). دوم؛ مالیات حکومتی (متغیر) که مالیات353ص
هـاي   هوضع نماید و موارد و مقدار و نسبت خاصی براي آن در شرع مقدس در نظر گرفته نشده و تـابع هزینـ  

ها ابـزاري اسـت کـه در شـرایط      ). این مالیاتنضروري و مصالحی است که حاکم اسالمی در نظر دارد (هما
تواند آن را هماهنگ و همسو با حرکت و اهداف نظام اسالمی جهت حل مشکالتی  مختلف حاکم اسالمی می

هـا بـا مقـدار و نرخـی کـه       مالیـات گویی به آن ناتوان هستند، به کار گیرد. این  هاي ثابت از پاسخ که مالیات
 ). 228تا  225ص ،1380 ،يلشگرگردد ( صالحدید حاکم اسالمی است، وضع می

 ات،یـ ب). این مالیات، مورد تأکید قرآن اسـت ( 371، ص1ج ،1371فرهنگ، شود ( تعریف مالیات شامل زکات می
هایی دارد. در صدر اسـالم و پـس    تفاوتها  هاي رایج دولت ) و البته به واسطه اسالمی بودن با مالیات13ص ،1373

از تشکیل حکومت اسالمی به این ظرفیت مالیاتی توجه و در سال هشتم هجـري، حکـم اخـذ زکـات تشـریع شـد       
 ،یقمـ  يآذرتوان به موارد دیگر توسعه داد ( هاي اسالمی را می ). به اعتقاد برخی، دامنه مالیات99، ص1375صدر، (

 ).126، ص1371
 معلـومی  حـق  اسـالمی،  مالیات ).8، ص1989سرُزِن، ياست (هاروتوجهی از مالیه عمومی  مالیات، بخش قابل

 بر تکیه با و معین شروط با غیرنقدي و نقدي به صورت است و کرده واجب افراد دارایی بر اسالم قانونگذار که است
 ).317ص ،1390 ،يزیعزشود ( می دریافت مالی هاي دستورالعمل

 دارد یخاصـ  ياست که اقتضا یکل و قاعده مستمرواژة اصول، جمع اصل است. در اصطالح این تحقیق، اصل، 
نظـام   يچارچوب رفتار ،ی. اصول مالگردد یاز آن استنتاج م یمسائل فرع ) و383و382، ص1ج ،ق1419، (ضمیریه

. )31تـا   21ص ،1385 قت،ین الزم است (حقبدا يبند يرو، همواره توجه و پا نیخواهد نمود. ازا نییاسالم را تع یمال
از  یناشـ  ریتأث نیبوده و ا رگذاریتأث زین اتیشده از مال ارائه فیاست که بر تعار يا به اندازه یعموم هیاصول مال تیاهم

. از منظـر تعـالیم اسـالم،    )7-3ص ،1381 ان،یاست (موسـو  یعموم هیدولت در مال فینظران به وظا نگرش صاحب
اصولی بر زکات به عنوان یک مالیات اسالمی حـاکم اسـت و از سـویی، دانشـمندان علـم مالیـه، اصـولی را بـراي         

 اند.  ها ارائه نموده مالیات
شده توسـط دانشـمندان مالیـه عمـومی تطبیـق و       در ادامه، اصول حاکم بر زکات در اسالم ذکر و با اصول ارائه

گردد. البته، گفتن است که این اصول توسط نگارنده طراحی شده و ارائه آن به معناي حصر  ا بیان میهاي آنه تفاوت
 تواند زمینه تحقیق مفصلی باشد.  رو، می یا عدم امکان افزایش یا ارتقا آن نیست. ازاین
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 . اصل عبادي بودن ۱
دهـد   کر و باورهایی که یک نظام را شکل میهاي فکري آن را مورد توجه قرار داد. تف در بررسی یک نظام باید پایه

، 1ج ،1369 ،مصـباح گـذاري خواهـد داشـت (    هایی که از این باورهـا برخاسـته تـأثیر عمیقـی بـر سیاسـت       و ارزش
هاي اخالقی و اعتبـار آن در جامعـه و نیـز عامـل اتحـاد در      ). تا جایی که معیار اساسی احترام به ارزش100و99ص

 ).38ص ،1360 ،يمطهره شده است (جامعه، ایمان مذهبی دانست
هاي مهم است، ولی نه هدف غایی، بلکه هدفی ابزاري که فرد مسـلمان بایـد    ثروت و کسب مال یکی از هدف

با آن، فضایل انسانی را پرورش دهد. در این صورت، رشد ثروت کمک خوبی براي تأمین آخرت خواهـد بـود و هـر    
خود قصور نموده است. ولی اگر خود ثـروت و افـزایش آن مطلـوب و    کس بدین نیت تالش نکند، در انجام رسالت 
اسـاس، مـال در کنـار جـان،      ). برهمین265، ص2ج ،1348صدر، گردد ( هدف باشد، موجب دوري انسان از خدا می

 اي براي جهاد در راه خدا شمرده شده است. وسیله
ک و اختیاردار اصلی خداوند اسـت و انسـان در   مالیکت انسان در طول مالکیت الهی است و مال  از دیدگاه اسالم،

داري، اصالت را بـه مالکیـت فـردي و اقتصـاد      ). اقتصاد سرمایه184، ص1375  ،يجابرامانتداري بیش نیست (  واقع،
دهد. اسالم، مالک اصلی را خداوند تبارك و تعالی معرفی  کمونیستی و سوسیالیستی، اصالت را به مالکیت جمعی می

 ،یحرعاملداند ( هایی از طرف او در نزد مردم می اموال را متعلق به خداوند و ودیعه ) و امام صادق33:رنونماید ( می
زمانی خواهد آمـد کـه مـردم از    «فرماید که فرمود:  نقل می از رسول خدا ) و امام باقر500، ص11ج ،ق1412

ام و  فالن وقت تا حاال سودي به چنـگ نیـاورده  گویند: از  کنند و می پروردگارشان راجع به سود اموال خود گالیه می
دانی اصل مال تـو و سـود آن از    واي بر تو! آیا نمی«فرمایند:  می سپس حضرت باقر». ام همیشه از سرمایه خورده

 ).312، ص5ج  ،ق1407 ،ینیکل» (آن پروردگار تو است
هـدف نظـام اقتصـادي    از جمله زوایاي برجسته زکات، جنبه عبادي آن است. این اصل، مستند بـه  

اسالم یعنی حاکمیت توحید است. حلّ مشکالت اقتصادي جامعه در اسالم، دستور الهی است و اطاعـت  
این دستور، همان عبادت است. شارع مقدس، گاه چنین عبادت و اطاعتی را الزم دانسته است. انفاق چه 

ون قصد قربت باشـد، پذیرفتـه   واجب و چه مستحب، عبادت است. انفاقِ واجب در شرایط عادي، اگر بد
هاي حکومتی الزم  نیست و ذمه مکلف مشغول خواهد ماند. در سایر مکاتب، قصد قربت در مورد مالیات

گیرد. به عبارت دیگر، اهمیت توحید و ربوبیت  نیست و مالیات به عنوان یک عبادت مورد توجه قرار نمی
دهنـده بـا قصـد     کـه در اسـالم، مالیـات    حـالی  ود. درش الهی در اداره امور مادي جامعه نادیده گرفته می

گـردد   مند می مستحق پاداش دنیوي و اخروي الهی گشته و از کماالت انسانی و اخالقی بهره  عبودیت،
 ،1379حــوزه و دانشــگاه،  ي؛ دفتــر همکــار162ص ،1393و پورمنــد،  ی؛ کرمــ16، ص1384 ،ینــیام(
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  )،262:بقـره اهللا دانست. تعالیمی چـون انفـاق (   ی حقتوان اصل عبادي بودن زکات را نوع ). می390ص
) و 37اسـراء،  )، همکـاري و یـاري مؤمنـان (   67:فرقاناندوزي و تکبر ( )، خودداري از مال9:حشرایثار (

). ایـن شـیوه نسـبت بـه اعمـال قـوانین       28:حج) مورد سفارش اسالم است (2:مائدهصمیمیت با فقرا (
آسـانی دور زد، امـا    توان به یشتري برخوردار است؛ چراکه قانون را میاز کارایی و توفیق ب  گیرانه، سخت

ضـمانت اجـراي درونـی یـا     «)، اخالق و تعهد دینی که از آن با عنـوان  11، ص1394ی، رستموجدان (
هـاي مالیـاتی در سـایر     رو، دسـتگاه  پوشی نخواهد بود. ازاین سادگی قابل چشم شود، به یاد می» ایمانی

 ،ینـ ی؛ ام162ص ،1379حوزه و دانشـگاه،   يدفتر همکارلیاتی بیشتري مواجه هستند (مکاتب با فرار ما
 ،1388 ،یدنورانیسـ اسـت (  مـؤثر  مالیاتی فرار کاهش در بدنامی ). گفته شده که احساس17ص ،1384
 و گنـاه  نقـش  بـر  برخی نویسـندگان،  .دارد شدیدتري اثر زکات، پرداخت عدم از ناشی ). بدنامی37ص

احساس  ).841، ص1998کنند (اندرونی جیمز و همکاران،  می تأکید مالیاتی فرار کاهش شرم در احساس
یابـد   مـی  افـزایش  مالیـاتی  فـرار  سـن،  افـزایش  بـا  .است شدید اسالمی نپرداختن مالیات مورد در گناه

 .شود می فرار کاهش و ایمان افزایش موجب سن افزایش اسالمی ). در نظام36ص ،1388 ،یدنورانیس(
: نظر به حاکمیت اندیشه سکوالریسم در علوم جدید و جدا دانستن مقوله اقتصـاد از اعتقـاد و   فقدان اصل مشابه

دین، در نظریات رایجی که توسط دانشمندان علم اقتصاد ارائه شده، بـه جنبـه عبـادي و حاکمیـت روح عبـادت بـر       
 وان یافت.ت ها اشاره نشده و هیچ صبغۀ دینی را در مالیه عمومی نمی مالیات

 . اصل مصلحت عمومي۲
رو، اصـل   هدف از تشریع احکام مالی و وضع مالیات در اسالم، تأمین مصـالح و منـافع عمـومی اسـت. ازایـن     

تـرین   تـوان از مهـم   هاي اسالمی از جمله زکات، حـاکم اسـت. ایـن اصـل را مـی      مصلحت عمومی بر مالیات
کـه در صـورت مخالفـت اخـذ      اي گونه ها دانست. به یاتاصول در حقوق اسالم و نیز در مسائل اقتصادي و مال

هاي مالیاتی با مصالح عمومی و انتظام زندگی مـردم، ایـن امـر بایـد متوقـف گـردد        مالیات یا برخی سیاست
). البته، باید مصلحت از چنان اهمیتی برخـوردار باشـد کـه بـر مفسـده ناشـی از       53نامه، 1379البالغه،   نهج(

وضع محدودیت جدید برتري داشته باشد. تشخیص این اهمیـت بـه عهـده فقهـا و در      تعطیلی واجب یا لزوم
النـاس دانسـت.    نـاظر بـا حـق   متتـوان   زمان حکومت اسالمی بر عهده حاکم اسالمی است. این اصل را مـی 

اسـاس،   توان اصول متعـددي را از آن اسـتخراج نمـود. بـرهمین     مصلحت عمومی چنان گسترده است که می
توان در فقـه اسـالمی بـراي زکـات      برخی مصادیق، اصولی که بر مبناي مصلحت عمومی می پس از توضیح

 گردد. ها مقایسه می طراحی کرد، ارائه و با اصول مالیه عمومی حاکم بر مالیات
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 ها . اصول مستخرج از اصل مصلحت عمومي و مقايسه با اصول حاکم بر ماليات۳
صول متناظر در مالیه عمومی جدیـد مـورد مقایسـه قـرار خواهنـد      اصول مستخرج از اصل مصلحت عمومی که با ا

 گرفت، عبارتند از:

 . اصل کارآمدي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي۱-۳

نمایـد. بـر اسـاس     هر نظام اجتماعی براي تحقق بخشیدن به وظایف و اهـداف خـود از ابـزار مالیـات اسـتفاده مـی      
هایی مانند خمس و زکات در اسالم، پرورش بعد روحی و ارتقا ابعاد  هاي قرآن، یکی از اهداف و وظایف مالیات آموزه

با آموزش کاربردهاي امکانات مادي دنیا سـعی دارد تـا افـراد از پرداخـت     «فرهنگی و اخالقی در جامعه است. قرآن 
، 5، ج1388 ،یقرائتـ » (مالیات، احساس ناخشنودي نداشته و موجبات تعالی و کمال خـویش را در آن دنبـال نماینـد   

) و آن را موجـب  103 :توبـه رو، قرآن در کنار بعد مالی، جنبه رشد اخالقی را مورد توجـه قـرار داده (   ). ازاین138ص
). به عبارت دیگر، در اسالم، کارآمدي فرهنگی 390، ص11ج ،1374 ،یطباطبائها دانسته است ( تزکیه و رشد انسان

) و امـر  261 :بقـره ) و هفتاد برابري (160 :انعامهاي ده ( وضع پاداشو معنوي مالیات داراي اهمیت است و اسالم با 
پوشی از امـوال فـراهم    پذیري و تحمل سختی و رنجِ چشم به دعا براي مؤدي زکات، زمینه مساعدتري براي تربیت

 ).312-308، ص3، ج1376 ،مصباحآورده است (
اقتصادي مردم و هدایت آن به سوي مصـرف بیشـتر   دهی رفتارهاي  عالوه بر توجه به بعد معنوي، امکان جهت

هاي اسالمی وجـود دارد. بـا ایـن     یا استفاده کمتر از برخی اموال، از طریق وضع، عفو یا مصرف زکات و سایر مالیات
هـاي   فرض که وضع و اخذ و مصرف مالیات (از جمله زکات) در اختیار حاکم اسالمی است، امکان اعمـال سیاسـت  

ویژه، در مواردي که مصالح جامعه اسالمی مقتضـی اعمـال    تر خواهد بود. به ارآمدي زکات، ملموسمالی، بیشتر و ک
) گاه ممکن اسـت چنـین   7:حشرهایی باشد. استقالل اقتصادي جامعه اسالمی و نفی سبیل مشرکان ( چنین سیاست

و پورمنـد،   یکرمـ خلـه نمایـد (  امر جامعۀ اسالمی در تنظیم روابط اقتصادي جامعـه اسـالمی مدا   اقتضا نماید که ولی
 ).166-164ص ،1393
 اسـالمی  دولـت  عـوض،  در و شـود  می استفاده نیست، تولید مانع که پایین مالیاتی بار از اسالم مالیاتی نظام در
 گـذاري،  سـرمایه  بـراي  سـازي  زمینـه  و زیربنـایی  امور در خصوصی، بخش تولیدکنندگانِ ترغیب براي است موظف
 در و کـارایی آنـان را   انگیـزه  مالیـاتی،  نماید. اختصاص سهمی از زکات بـه مـأموران   گذاري سرمایه کار، و انداز پس

به کاالي ناشی از تولیـد تعلـق گرفتـه و     از سویی، زکات. نماید می مضاعف تا وصول، تشخیص گوناگون، از مراحلِ
دهـد   مـی  برکـت  کـات بـه مـال   به همین سبب، ز ).112، ص1390 ،یرستماست ( مولد درآمد لزوم معناي این، به

 از پول خروج غیرضروري که موجب مصارف و راکد اندازهاي ). براي نمونه، پس135، ص16ق، ج1420، يراز فخر(
 منـور  ،فریـدي  ماننـد  اندیشـمندانی  نظـر  از .تواند از جمله اموال متعلق زکات باشد است، می مولد هاي فعالیت چرخه
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 موجـب  نتیجـه  در و گذاري سرمایه تشویق موجب پول بر زکات ،خورشیداحمد و زعیم الدین صباح ،اقبال ظفر ،اقبال
 ).102-73، ص1383و عسگري،  یجانیکمشود ( می رشد

و بـه   نییدرآمد بر طبق قانون تع ای ییاز دارا اتیمحاسبه مبلغ مال يکه برا يعبارت است از درصد یاتینرخ مال
اسـت   ییدارا ایاز درآمد  يدرصد نییتع ی. نرخ تناسبی استتنازل ایو  يتصاعد ی،تناسب ایها  . نرخشود یکار گرفته م
متناسـب بـا    یاتیعدد نرخ مال نییتع يداشته باشد. نرخ تصاعد يریأثبر نرخ ت ییدارا ایمقدار درآمد  رییبدون آنکه تغ
بـا   ،ی. در نرخ تنـازل ابدی یم شیافزا زین اتینرخ مال ابد،ی شیو درآمد افزا ییدارا زانیاست. هر م ییدارا ایمبلغ درآمد 

 باشـد،  مالیات کمتر نرخ . هرچه)125-120ص ،1385 ،يزی(عز ابدی یکاهش م اتینرخ مال ،ییدارا ایدرآمد  شیافزا
هـاي اسـالمی، نـرخ زکـات از      ). در بـین مالیـات  473، ص1994است (آلسینا آلبرتو و ردریک دنی،  بیشتر رشد نرخ

 شود. ها محسوب می کمترین نرخ
هاي اقتصـادي دخالـت کنـد و اصـل      قتصاددانان کالسیک بر این عقیده بودند که دولت نباید در فعالیتا
ها را مدنظر قرار دادند. منظور آنان این بود که مالیات نبایـد موجـب شـود مـردم بـه برخـی        طرفی مالیات بی

انشـمندان جدیـد اقتصـاد،    هاي اقتصادي تشویق شده و از فعالیت دیگري منع شوند. از سوي دیگـر، د  فعالیت
دانند که امکـان خـروج از رکـود و بحـران و      گذاري می مالیات را وسیله اعمال حاکمیت دولت و ابزار سیاست
 ،1387 ،یوســفی؛ 337-317، ص1379 ان،یــبیطآورد ( افــزایش ســطح اشــتغال را بــراي دولــت فــراهم مــی

هـا از   کشورهاي دنیا پذیرفته شده و دولـت ). در عمل، این دیدگاه دوم یعنی اقتصاد ارشادي در 130-115ص
 گیرند.   هاي فراوان می ابزار مالیات در این جهت بهره

از منظر اسالم، روابط مالی و از آن جمله، اخذ مالیات شرعی زکات بر اموري که داراي تأثیر فرهنگی، اقتصـادي  
 و اجتماعی زیادي هستند، استوار است. این امور عبارتند از: 

)؛ منظور از مبطلون، پیـروان  78:غافررا زیانکار دانسته است (» مبطلون«ارزشمندي کار و نفی بیکاري: قرآن . 1
کنـد،   دعاي کسی کـه بـراي طلـب روزي کـار نمـی      باطل و افراد بیکار و ولگرد است. بنا بر فرمایش رسول خدا

ن سالم به تو ندادم تا دنبـال کـار بـروي؟    پرسد: اي بنده من! مگر من بد خداوند بزرگ از او می«مستجاب نیست و 
  ،12ج ،ق1412 ،یحرعـامل » (مگر من راه تالش کردن را براي تو هموار نکردم تـا روزي خـود را بـه دسـت آوري؟    

اش را در اثـر نـدادن    ). همچنین، آن حضرت کسی را که بار زندگی خود را به گردن مردم بیاندازد یا خـانواده 11ص
) و کسب روزي حـالل را بـر هـر مـرد و زن مسـلمان      12، ص4ج  ،ق1407 ،ینیکل، ملعون (نفقه ضایع و تباه سازد

). به فرموده ایشان، کسی که آب و زمین در اختیار دارد، امـا فقیـر   9ص  ،100ج ،ق1403 ،یمجلساند ( واجب دانسته
نیـز،   از امام صادق). در فرمایشی 40، ص17ج ،ق1412 ،یحرعاملخدا او را از رحمت خود دور کرده است (  است،

رو، مسـلمان واقعـی    ). ازایـن 7ص  همان،پس از نماز دنبال کسب و کار رفتن، واجب بعد از واجب نامیده شده است (
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باید براي تأمین معاش خود تالش کند و در عین حال به اصالت مالکیت الهی توجه داشته باشد و فریفتـه امکانـات   
 مادي خود نگردد. 

ها مورد اشاره قرار گرفتـه اسـت. پیـامبر     ل: در روایات متعددي لزوم احترام به اموال انسان. رعایت حرمت اموا2
) همه چیز مـؤمن، از  359، ص2ج  ،ق1407 ،ینیکلحرمت مال مؤمن را مانند حرمت خون او معرفی نموده ( اکرم

تصـرف در مـال    ) و بـراي هـیچ کـس   210، ص18ج ،ق1408 ،ينورجمله آبرو و مال و خونش را محترم شمرده (
 ) 234، ص24ج ،ق1412،یحرعاملاند.( اش حالل ندانسته دیگري بدون اجازه

. حفظ عزت نفس مؤمنان: با توجه به روایات، تأکید فراوان اسالم بر وجوب تحصیل مال حالل بـه ضـرورت   3
تأمین نیاز اندك گاه به خاطر  حفظ عزت نفس مسلمان اشعار دارد؛ زیرا کسی که مناعت طبع و عزت نفس دارد هیچ

سـازد. رسـول    سازد و خود را در انظار مردم خوار و حقیـر نمـی   خویش، رنج خواهش از دیگران را بر خود هموار نمی
نیازهاي خـود را بـا   «فرماید:  ) و می538ص ،1382الفصاحه،  نیازي از مردم دانسته (نهج عزت مؤمن را در بی خدا

پـس از مشـاهده تـأخیر برخـی      ). امام صادق276، ص8ج  ق،1386 ،يمحمود» (عزت نفس از دیگران بخواهید
، 12ج ،ق1412 ،یحرعـامل » (اول صبح به دنبال عزت خـود بـرو  «اصحاب در شروع کسب، خطاب به وي فرمودند: 

). از سوي دیگر، به فرمودة قرآن کریم، کمک اقتصادي به دیگران نباید همراه با تحقیر و نادیده گرفتن عـزت  3ص
 ).264:بقرهباشد ( نفس آنان
 از مسـتحق  اگـر . نکنـد  حقارت احساس زکات، گیرندة تا پذیرد صورت احترام کمال با پرداخت زکات است الزم
 نـام بـردن از   بـدون  اجازه داده شده تـا  دهنده به زکات نماید، مى امتناع و شده شرمنده زکات عنوان با کمک گرفتن
، 2ج ،ق1413 ،کند و از این طریق، مانع ذلت و خواري مؤمن شـود (صـدوق   تقدیم او به احترام کمال با را آن زکات،
 ).1597ح ،13ص

ها حاکم است با اصل دخالت دولـت یـا کارآمـدي از     اصل کارآمدي مادي و معنوي که از منظر اسالم بر مالیات
قتصـادي بـودن مالیـات    منظر مالیه عمومی قابل تطبیق است؛ اما با این تفاوت که اصل کارآمدي فقط به بعد ابزار ا

 توجه دارد و از کاربرد اخالقی و فرهنگی آن، غفلت ورزیده است.  

 . اصل اعتماد و نظارت۲-۳

توجه به اصل مصلحت و عدالت همراه با معنویـت و نظـارت خـاص و     و امیرالمؤمنان در حکومت پیامبر اکرم
ترتیـب، زمینـه بـراي     بـوده اسـت. بـدین   )، اسباب اعتماد مردم به حکومـت  181-179، ص1396همگانی (نعمتی، 

شود تا مؤدیـان بـدهی    خوداظهاري و حتی هزینه نمودن زکات توسط مؤدیان زکات ایجاد گردید. این امر موجب می
 تشـخیص  هـاي دیگـر،   قبلی خود را نیز، بدون نیاز به اعمال قوه قهریه در موارد مناسب به مصرف برسانند. در نظام

 مالیـاتی  اختالفـات  افـزایش  و مالیـاتی  عـدالت  به کاهش و گذارد میرا کنار  واقعیات شخصی، قضاوت الرأس و علی
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). از دیگر فواید اعتماد ناشی از رعایت مصلحت، کـاهش شـکایت از ظالمانـه    6، ص2001انجامد (بروکس نیل،  می
خذ و مصرف مالیـات  بودن مالیات و جلوگیري از رواج رشوه و اجحاف خواهد بود و از سوي دیگر، به کاهش هزینۀ ا

 ).126، ص1388اهللا خان،  قیاقبال و طرانجامد (منور  می
توانـد بـه    هایی که در زکات وجود دارد، این است که در صورت اجازه حاکم اسالمی، مـؤدي مـی   یکی از قابلیت

همـراه بـا آثـار    صورت مستقیم و بدون واسطه، آن را هزینه نماید. گرچه در اسالم پرداخت مالیات به حاکم اسالمی 
تربیتی و معنوي است، اما تجویز هزینه نمودن مالیات توسط مؤدي تحت ضوابط و به مباشرت، موجب لمسِ بیشـتر  

تر و نیز، درك مشکالت موجود در جامعه از  اخالقی عظیم -آثار پرداخت، ایجاد اشتیاق بیشتر به پرداخت، آثار تربیتی
این آثار، ایجاد اعتماد بین مؤدیان و حکومت از این طریق است. در سـایر  تر از تمامی  سوي مؤدیان خواهد شد. مهم

رو، مؤدي، نتایج پرداخت خـویش را   ها، تنها راه هزینه مالیات، واریز به خزانه دولت و سپس، مصرف است. ازاین نظام
ه و دانشـگاه،  حـوز  يدفتـر همکـار  بدون واسطه لمس نخواهد نمود و اشتیاق به پرداخت در او کاسته خواهـد شـد (  

هـاي   ها عالوه بر طوالنی شدن دورة پرداخت مالیات، مجبور به توسـل بـه شـیوه    ). همچنین، دولت293ص ،1379
اسـت،   مالیـاتی  نظام ناکارآیی موجب غیرموجهی که هاي دست آوردن اعتماد مؤدیان، از جمله، معافیت دیگر براي به
 ،1388 ،یدنورانیسـ اسـت (  مـاه  16 مالیات آوري جمع وقفه ولط متوسط ایران، ). در8، ص1381بورد، خواهند بود (

 گفتـه  بـه  .بـود  خواهنـد  تـر آن  با توجه به ابعاد مختلف این فریضه الهی به دنبال اداي سریع زکات مؤدیان ).83ص
 مـورد  کشـور  مالیاتی ظرفیت از اثرگذار است و حجم عظیمی ملی تولید بر مالیاتی میزان فرار مالیاتی، رئیس سازمان

در صـورت اجـراي مالیـات     زکـات،  وجـوب  به اعتقاد به توجه ). با16/9/91روزنامه جام جم، گیرد ( نمی قرار استفاده
 عـدم  مالیـاتی،  فرهنگ گسترش از: عدم عبارتند مالیاتی فرار هاي زمینه. یابد کاهش می فرار مالیاتی اسالمی زکات،
 مسـتند  مؤدیـان،  وصول، نشـناختن  در تأخیر اظهارنامه، تسلیم معد پیگیري، و نظارت فقدان اطالعات، مبادله کامل

). 12، ص2001جهانی (بـروکس نیـل،    فشارهاي شدن جوامع، پیر خوداشتغالی، پیچیده، قوانین درآمد، میزان نبودن
 ،یدنورانیسـ اسـت (  دولت هاي وعده به اعتمادي بی فرار، عامل یک .است کمتر اسالمی زکات مورد درها  زمینه این

 موجـب  مالیات بودن ناعادالنه در افراد دهد. احساس ). مؤدي زکات، با ایمان به وعده الهی، زکات می37ص ،1388
  .ندارد وجود زکات مورد در احساس ). این209، ص2007شود (فُرتین برنارد،  می فرار افزایش

ارت و اعتمادسـازي در راسـتاي   توان در راستاي تسهیل امر نظ توجه به ثبت و ضبط اسناد مالی در اسالم را می
تنظـیم اسـناد مـالی داراي      مصلحت عمومی ارزیابی نمود. براي ایجاد انضباط اقتصادي و رعایـت حقـوق دیگـران،   

) و مـورد توجـه و   301، ص101ج ،ق1403 ،یمجلسـ اهمیت بسیاري است. در روایات بر ایـن نکتـه تأکیـد شـده (    
نسبت به مکتوب بودن و شاهد گرفتن سـفارش شـده اسـت    » دین« سفارش قرآن کریم نیز، قرار گرفته و در مورد

ه     می» دین«). با تنقیح مناط از مورد 282:بقره( توان به لزوم تنظیم سند در هر موردي که حقوق مالی مـردم بـه ذمـ
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 النـاس در حقـوق مـالی حساسـیت     گیرد، پی برد. نتیجه کلی این است که اسالم در مورد رعایت حق انسان قرار می
 سازد. خاصی دارد که تنظیم اسناد مالی را در موارد اقتصادي از جمله زکات ضروري می

توان مشابه با اصل اعتماد و نظارت دانست. بـر اسـاس    در بین اصول مالیه عمومی جدید، اصل قاطعیت را می 
ر در صـورتی حاصـل   اصل قاطعیت، مؤدي باید از صحت و دقت عمل مأموران مالیاتی اطمینان داشته باشد. این امـ 

است که میزان، مآخذ، زمان و طریقه پرداخت مالیات دقیقا مشخص شـده و چگـونگی، میـزان و زمـان وصـول در      
خـواري بـراي ایشـان     اختیار مأموران نباشد. در نتیجه امکان اعمال سلیقه و تجاوز به حقوق مؤدیان و زمینـه رشـوه  

 ات کاملی را به مؤدیان ارائه نماید. گردد. در این زمینه، دولت باید اطالع فراهم نمی
در مقایسه با اصل اعتماد و نظارت، اصل قاطعیت بسیار محدودتر است؛ زیرا از منظر اسالم، دولت مبناي اقـدام  

ت و يز بـه دولـت بـر اسـاس شـفاف     يکنـد و در مقابـل، مـردم ن    خود را در جمع زکات بر اعتماد به مردم بنا می
ة مـردم و  ي، اعتماد و نظارت در اسالم به اعتمـاد دوسـو  يد خواهند داشت. به عبارتکه وجود دارد، اعتما ينظارت

سـت و نسـبت بـه اعتمـاد     ت، صرفاً به دنبال کسب اعتماد مردم ايکه اصل قاطع يگردد. درحال يحاکمان منجر م
 حاکمان به مردم ساکت است.  

 . اصل عدالت و تکافل اجتماعي۳-۳

ي اسالمی، عدالت اجتماعی است. تحقق عدالت اجتماعی بدون عـدالت اقتصـادي   ها ترین اصول مالیات یکی از مهم
). قسط و عدل از اهـداف متوسـط حکومـت    7 :حشرمیسر نیست. این امر، مورد تأکید قرآن کریم قرار گرفته است (

). 8 :؛ مائـده 9 :؛ الـرحمن 25 :دی؛ حد58و135 :؛ نساء15 :يشوراسالمی براي تحقق اصل توحید و عبودیت است (
یابد و اگر تـرك   همه امور سامان می  سه چیز است که اگر به آن عمل شود،«نقل شده:  در روایتی از امیرالمؤمنان

» اثر خواهد بود. یکـی از آن سـه چیـز، تقسـیم عادالنـه امکانـات و درآمدهاسـت        ها و اقدامات بی شود، همه فعالیت
 ).212، ص27ج ،ق1412 ،یحرعامل(

وظایف حکومت اسالمی براي رسیدن به این هدف تعریـف شـده اسـت. از طریـق     توجهی از  بخش قابل
گـردد.   هاي اسالمی، بخش زیادي از ثروت، بازتوزیع و منجر به تعدیل ثـروت در جامعـه مـی    پرداخت مالیات

گردد و هم بـه مصـرف اقشـار نـاتوان کمـک       روي در مصرف اقشار ثروتمند می مثالً، زکات هم مانع از زیاده
ها، هدف اصیلِ اخذ مالیات، تأمین  که در سایر نظام ). درحالی. با تصرف299-200، ص1348صدر، ید (نما می

). 19-16ص ،1384 ،ینی؛ ام163ص ،1393و پورمند،  یکرممخارج دولت است، نه تعدیل ثروت و رفع فقر (
از بودجه زکات توان سهمی  برخالف مستحق، نمی. شود می تفکیک و مستحق مؤدي بین زکات از سویی، در
اختصاص داد و تمامی مالکان منابع زکوي با دارا شدن میزان نصاب، باید زکات  دهد، می زکات که را به کسی
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 امـر،  این. یابد پردازد، بلکه سهمی از زکات دیگران به او اختصاص می نمی تنها زکات نه مستحق، بپردازند. اما
 ).21، ص1394 ،یرستماست ( بیانگر هدفمندي زکات

نیاز شدن نیازمندان است که در روایات زکات بـا تعبیـر    یکی از معیارهاي تحقق عدالت اقتصادي و اجتماعی، بی
؛ تـا  »حتـی یسـتغنوا  «) و 11973، ح17ج ،ق1412 ،یحرعـامل نیاز و غنی نمایی ( ؛ تا جایی که او را بی»حتی تغنیه«

بیان شده است. اما این معیار خود، داراي ابهـام اسـت؛   ) 541، ص1ج ،ق1407 ،ینیکلنیاز و غنی شود ( زمانی که بی
شود. به عبارت دیگر، معیـار تـوازن    زیرا فقر و غناي افراد امري نسبی است و با سطح رفاه عموم جامعه سنجیده می

اقتصادي، کفاف است؛ یعنی سطحی از درآمد که شخص، فقیر و بابت تأمین ضروریات عرفی، نیازمند حمایت مـالی  
رو، منظور از عدالت، برابري کامل اقتصادي نیست، بلکـه غنـاي    ). ازاین293-291ص ،1348صدر، نشود (محسوب 

 نسبی منظور است. 
دهد براي رفع فقر دیگران، مؤدي خود به فقر مبتال شود. قرآن کریم خطاب بـه   از سوي دیگر، اسالم اجازه نمی

)، این تعبیر کنایه از 29  :اسراء» (دستی مکن هرگز دستت را به گردنت مبند و بسیار هم گشاده«فرماید:  می پیامبر
قـدر ممسـک و بخیـل نبـاش کـه گـویی        حد و حساب هزینه مکن و از طرفی، آن بی  این است که در مسئلۀ انفاق،

) بـا  219:بقـره را رعایت کن. دستور بـه انفـاق (   اند، بلکه همواره اعتدال هایت را با غل و زنجیر به گردن بسته دست
) و 179، ص74ج ،ق1403 ،ی؛ مجلسـ 394، ص8ج ،تا بی ،ی؛ طبرس67:فرقاندستور به تعادل در انفاق همراه است (

 ). امیرالمؤمنـان 303-267، ص4ج ،1368و همکاران،  یمیحکاند ( روي و اقتصاد امر فرموده به میانه ائمه اطهار
» گیـر مبـاش   روي نکن و در زندگی حسابگر باش ولـی سـخت   بخشنده باش ولی زیاده«فرماید:  میالبالغه  در نهج

روي در  ). همچنین، آیات و روایات زیادي در مذمت و نهی اسراف و زیـاده 29کلمات قصار، ش، 1379 البالغه، نهج(
 ).28:؛ غافر9:اءیانب  ؛43 :؛ مؤمن31و27 :مانند: اسراءامور وارد شده است (

) دانست که اسالم بین مؤمنان ایجـاد  10:حجراتتوان ناشی از وجود احساس برادري و اخوتی ( اصل را می این
) در بـین  367، ص53نامـه  ،1379 ،هالبالغـ  نهـج ) و انسـانیت ( 9:حشـر نموده است. این اخوت، تقویت روحیه ایثـار ( 

، 2 ج  ،ق1407 ،ینـ یکلخواهنـد دانسـت (  مسلمانان را به دنبال دارد؛ چراکه ایشان خـود را اجـزاي یـک پیکـر واحـد      
طبرسـى،  توجهی به نیازهاي اطرافیان، دلیل فقدان ایمـان (  اي است که بی ). توجه به این اصل تا اندازه4، ح166ص

) شمرده شده است. لذا مسـلمانان و مؤمنـان بـه    131ص ،1366 ،یابن بابویه قم) و حتی اسالم (213، صق1385
رو، برخـی   قرار است به پرداخت مالیات اسالمی ماننـد زکـات مکلـف هسـتند. ازایـن     جهت تکافلی که بین ایشان بر

). 1020و1019، ص2ج ،ق1412 ،يقرضـاو معتقدند مبناي مالیاتی در اقتصاد اسالمی اصل تکافل اجتماعی اسـت ( 
برخـی   ).45ص ،ق1414 ،ۀیـ عناگردد ( اي که اهداف زکات، شامل تمامی جوانب اهداف تکافل اجتماعی می به گونه

هاي اسالمی دانست؛ زیرا در این اصل بر نقـش حکومـت بـه     توان مبنایی براي مالیات نیز، معتقدند این اصل را نمی
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 غـات یدفتـر تبل عنوان اجراکنندة احکام الهی توجه نشده و میان اخوت و وضـع مالیـات ارتبـاط جـدي وجـود نـدارد (      
، و سیره عقال، جمـع هـر دو   گفت: سیره معصومان ). اما باید580و579، ص1387 ،يشعبه خراسان رضو یاسالم

ها نسبت به مسـائل و   نماید؛ زیرا تمامی حکومت نظر یعنی دخالت حکومت در حمایت از تکافل اجتماعی را تأیید می
نگاران به توصیف  شمارند. تمامی سیره مشکالت اتباع خود، اهتمام دارند و خود را در برابر مشکالت آنان مسئول می

انـد.   ی وضعیت مردم در دوره پادشاهی هر پادشاه پرداخته و این امر را موجب مدح یا ذم پادشاهان تلقی کردهچگونگ
) و همچنین در روایات، نسـبت بـه   53نامه ،1379 البالغه، نهج( مالک اشتربه  عالوه بر این، در نامه امیرالمؤمنان

سـفارش و تأکیـد شـده اسـت. بـراي نمونـه،       وظایف حاکمان در رسیدگی به محرومـان و رفـع مشـکالت مـردم     
کرد، به سـرزنش مسـئوالن    در پی برخورد با پیرمرد نصرانی فقیري که در جامعه اسالمی گدایی می امیرالمؤمنان

تـوان   ). لـذا نمـی  18، ح293، ص6 ق، ج1426 ،یطوسـ المال مخارج او تأمین شود ( پرداختند و امر فرمودند تا از بیت
هاي شرعی توسط حکومت اسالمی دخالتی نـدارد. لـذا    مسئلۀ تکافل اجتماعی در وضع مالیاتسادگی پذیرفت که  به

تواند به عنوان وظیفه حکومت، مبنایی بـراي اخـذ مالیـات باشـد. خـدمت بـه مـردم و رسـیدگی بـه           همین امر، می
بـن بابویـه   ا؛ 166، ص16 ق، ج1403مجلسـى،  مشکالت ایشان، شکرانه نعمت الهی است و به اقتضـاي روایـات، (  

) کسی که براي رفع مشکالت مردم با اسـتفاده از قـدرتی کـه در اختیـار دارد،     1705، ح60، ص2 ج ،ق1413قمى، 
 اقدام ننماید، اسباب انتقال قدرت از خود به دیگران را مهیا ساخته است.

اصل عـدالت و تکافـل    اند که با دانشمندان علم مالیه در دو رویکرد کالسیک و جدید، برخی اصول را ارائه کرده
 گردد: اجتماعی، تشابه دارد. در ادامه، این اصول ارائه و با اصل عدالت و تکافل اجتماعی مقایسه می

 . اصل عدالت و برابري۱-۳-۳

بر اساس این اصل، مالیات باید عمومیت داشته باشد و از همه آحاد جامعه وصول شود و هـیچ کـس از پرداخـت آن    
اد از لحاظ پرداخت مالیات تبعیض اعمال نگردد. البته تخفیف و معافیت در مـورد افـراد نـاتوان    معاف نباشد و بین افر

جزئی از عدالت مالیاتی است. مالیات باید عادالنه و برابر بین مؤدیان توزیع شود. یعنی هر کس بـه تناسـب درآمـد،    
متناسب بـودن بـا توانـایی پرداخـت مـؤدي،      ، مالیات عادالنه سه ویژگی دارد: آدام اسمیتمالیات بپردازد. طبق نظر 

 ).99و98ص ،1390 ،یرستمبرابري مالیات براي افراد برابر و عمومیت (
گانه) با رعایت حد نصاب و برخی شـرایط دیگـر گرفتـه     ها(اموال نُه ازآنجاکه زکات فقط از انواع خاصی از دارایی

نده که به قابلیت تعمیم زکات و تطبیق مـوارد آن بـا شـرایط    تر است و البته، بنابر دیدگاه نگار شود، بسیار عادالنه می
هایی که بـه واسـطه شـراکت بـه حـد نصـاب        جامعه معتقد است، این برتري، وضوح بیشتري دارد. از سویی، دارایی

شوند. از سوي دیگـر، میـزان زکـات بـا تـوان       تنهایی، کمتر از حد نصاب هستند، معاف محسوب می رسند، اما به می
گردد. همچنین، نرخ مالیـاتی زکـات،    مؤدیان تناسب دارد و مخارج مؤدي براي تحصیل دارایی مالحظه میپرداخت 
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پردازنـد. در   ثابت است و همه افرادي که مالک این انواع خاص از دارایی باشند، بـا دارایـی برابـر، زکـات برابـر مـی      
شود. اصـل عـدالت و    ف یا عفو در نظر گرفته میپرداخت زکات نیز، متناسب با وضعیت افراد ناتوان از پرداخت، تخفی

که اصل عدالت و تکافل اجتماعی هم وضع، هم اخـذ و هـم مصـرف و     برابري فقط به اخذ مالیات نظر دارد، درحالی
رو، برتري اصـل عـدالت و تکافـل اجتمـاعی بـه وضـوح        کننده را مورد مالحظه قرار داده است. ازاین شرایط مصرف

 سبب، در مالیه عمومی اصول دیگري براي توجه به خلل ذکرشده، طراحی شده است. نمایان است. به همین

 . اصل شخصي ساختن ماليات ۲-۳-۳

گیرد، بلکه معیارهاي دیگري مانند تعداد  بر اساس این اصل، تعیین مبنا و نرخ مالیات تنها با معیار درآمد صورت نمی
 ا،یـ رنیپگیرنـد (  از سرمایه/ نیروي کار) نیز مورد توجـه قـرار مـی   افراد تحت تکفل و نوع منبع درآمد (اتفاقی/ حاصل 

 ). در این خصوص، کیفیت و سختی تحصیل درآمد مورد توجه است.16، ص1344
کـه   اي گونه در اصل عدالت و تکافل اجتماعی، زکات، وضعیت هر شخص مؤدي مالك عمل وي خواهد بود. به

اجتماعی او تأمین نشود، هرچند دارایی او زیاد باشد، به جـاي پرداخـت   هاي وي با توجه به شأن و جایگاه  اگر هزینه
هاي پرداخت متفـاوت وجـود دارد.    زکات، مستحق دریافت زکات خواهد بود. همچنین، در اموال مشمول زکات، نرخ

ت براي نمونه، غالت هم بر حسب نوع آبیاري و تالشی که براي تحصیل آن صورت گرفته، میزان متفـاوتی از زکـا  
تواند متعلق زکات باشد. مثالً، اگر نقـدین بـه صـورت     برایش تعیین شده است. ناگفته نماند که درآمد اتفاقی نیز می

چند این درآمد اتفاقی اسـت. از   ارث غیرمترقبه به کسی برسد، با شرایط وجوب زکات، مشمول زکات خواهد شد، هر
 صل عدالت و تکافل اجتماعی را پوشش داده است.  ها تنها بخشی از ا این منظر، اصل شخصی ساختن مالیات

 . اصل مطلوبيت درآمد ۳-۳-۳

اصل مطلوبیت درآمد که از آن با اصطالحاتی مانند توانایی پرداخت، تصاعدي بودن نرخ و فـداکاري تعبیـر شـده، از    
ي داراي ارزش هاي مختلـف درآمـد   جهاتی با اصل شخصی ساختن مشابهت دارد. هر واحد از پول درآمد براي گروه

درآمد داراي ارزش بیشتر نسبت به یک واحد بـراي فـرد پردرآمـد     و مطلوبیت متفاوتی است. یک واحد براي فرد کم
که هر گروه درآمدي با پرداخت مالیات، میزان ارزش یکسـانی را از دسـت بدهنـد و عـدالت مالیـاتی       است. براي این

مالیات نیز افزایش یابد. براي نمونه، اگر فردي با درآمد صد واحد  مراعات شود، با افزایش درآمد باید ضریب پرداخت
پردازد، فرد با درآمد دویست واحد، باید بیست درصد مالیات پرداخت نمایـد. ایـن شـیوه در     پول، ده درصد مالیات می

). 62ص ،1387 ،یو بـادامچ  ي؛ رنجبر103ص ،1385 ،يزیعزشود ( اغلب کشورهاي جهان پذیرفته شده و اجرا می
گردند. در یک جامعـه، هماننـد    اي کوچک است که اعضا با تالش خود در اداره و تأمین آن سهیم می خانواده، جامعه

یک خانواده، بین هزینه و درآمد باید تناسب برقرار باشد. اعضاي جامعه نیز، همانند اعضـاي یـک خـانواده بایـد بـه      
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). اصل توانایی پرداخت به اخذ مالیات بیشتر از ثروتمنـدان کـه   50ص ،1344 ا،یرنیپتحقق این تناسب کمک نمایند (
) و 51همان، صانجامد و در نهایت به برقراري عدالت و برابري درآمدها ( برند، می بیشتر از امکانات اجتماع بهره می

یـزه  گـذاري و تولیـد بـه افـزایش انگ     ) کمک خواهد نمود و با کاهش هزینه سـرمایه 53همان، صتوسعه اقتصادي (
 ).304، ص1، ج1393 ان،یباغ قرهگردد ( گذاري منجر می سرمایه

تواند منجر به تضعیف انگیزه درآمدزایی و ابتکـار و   البته، اخذ مالیات بیشتر از افراد داراي درآمد بیشتر می
). همچنـین، معیـار دقیقـی بـراي     66ص ،1363، پـور  عاصـمی و  قتی؛ حق53ص ،1344 ا،یرنیپتالش گردد (
ویژه اینکه در هر خانواده شـمار اعضـاي فعـال و     نایی پرداخت افراد مختلف جامعه وجود ندارد. بهسنجش توا

 شـعبه  یاسـالم  غـات یدفتـر تبل غیرفعال، متغیر است که موجب مجهول ماندن هزینه و درآمـد خواهـد شـد (   
تنهایی معیار قرار  هتواند ب رو، مانند اصل بهاي خدمات، این اصل نیز نمی ). ازاین557-550ص ،1387خراسان، 

رسد باید ترکیبی از دو اصل را بـا هـم آمیخـت. در مـواردي از اصـل بهـاي خـدمات و در         گیرد و به نظر می
 ).57ص ،1384ان،یپژومواردي از اصل توانایی پرداخت بهره برد (
 درصـد  2 تـا  1 از زکـات  نـرخ . اسـت  نسبی و متغیر اسالم، صدري ها در اصل عدالت و تکافل اجتماعی، مالیات

امـا ایـن    .اسـت  متغیـر  خاص، زراعی محصوالت براي درصد 10 تا 5 از و درهم، و دینار براي درصد 5/2 دام، براي
توان پـذیرفت  نرخ که در اموال متفاوت، متغیر است، همواره در تمام سطوح دارایی ثابت بوده است. بدین جهت، نمی

یابد. مگر این که قائل شـویم کـه حـاکم     ات در زکات جریان میکه اصل مطلوبیت درآمد یا تصاعدي بودن نرخ مالی
انـد (ر.ك: حیـانی،    اسالمی اختیار تغییر نرخ زکات را نیز داراست. البته این احتمال را برخی نویسندگان مطـرح کـرده  

). به هـر حـال، در نظـام اقتصـادي اسـالم، اصـل عـدالت و تکافـل         241، ص1976؛ عبدالمنان، 212ق، ص1417
هـاي دیگـري    کند، نه در قالب زکات، بلکه در قالب وضـع مالیـات   دنبال می درآمد ی، آنچه را اصل مطلوبیتاجتماع

پردازند و افراد توانمند، در هـر   توان به اندازه توان خویش زکات یا خمس می نماید. افراد کم مانند خمس تحصیل می
هـاي   ه مسئله تکافل اجتماعی، افراد توانمند، مسئولیتمورد پرداخت بیشتري خواهند داشت. عالوه بر اینکه با توجه ب

گوناگونی به عهده دارند که دیگران از آن معاف هستند.

 . اصل بهاي خدمات۴-۳-۳

 ،همـان بپـردازد (  يشـتر يات بيد مـال يکند با بر پایه این اصل، هر کس که بیشتر از خدمات دولت استفاده می
باید متناسب با خدمات و کاالهایی باشد که در اختیـار جامعـه    راد جامعه میاندازه مالیات دریافتی دولت از اف ).63ص
). هزینه خدمات دولتی بایـد توسـط   56-52، صنقش اساسی دارد (همان» مبادله«گذارد. در این دیدگاه، عنصر  می

 قـت یحقکند ( پیدا میاساس، مالیات با قیمت کاال در بازار مشابهت  کنندگان از آن خدمات پرداخت شود. براین استفاده
). وضع مالیات بر مبناي بهاي خـدمات، موجـب کارآمـدي توزیـعِ بخشـی از خـدمات       91ص ،1363، پور عاصمیو 
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 ان،یـ پژوشود و عالوه بـر آن، کمتـرین بـار مالیـاتی را داراسـت (      روست، می کننده روبه عمومی که با ازدحام استفاده
کنندگان باشـند   پذیر و برخوردار از ویژگی تفکیک استفاده ابت). کاالها در بخش خصوصی باید رق56-52ص ،1384

تا بتوان قیمت آنها را تعیین نمود. اما بیشتر کاالهاي عمومی (خدمات) فاقد این دو ویژگی هستند. بـا اسـتفاده یـک    
ی، شخص یا گروه از این کاالها، امکان ایجاد محدودیت براي دیگـران وجـود نـدارد. بـراي نمونـه، خـدمات دفـاع       

، 2ج ق،1412 ،يقرضـاو رسانی رادیویی و تلویزیونی و راه و... از این جمله هستند ( هاي اطالع قضایی، امنیتی، شبکه
گذاري باشند، چون مردم تمایل خود را کمتـر   ). چنین کاالهایی حتی اگر قابل ارزش47ص ،1344 ا،یرنی؛ پ1007ص

). عالوه بـر آن، چنـین   57ص ،1384 ان،یپژونخواهند داشت (گذاري درستی  نمایند، ارزش از میزان واقعی اعالم می
شود؛ زیرا اقشار مستضعف نیازمند خدمات بیشتري خواهند بـود و لـذا    رویکردي، به افزایش فاصله طبقاتی منجر می

). از سویی، کسانی که توان مالی بیشتري دارنـد، از  1007، ص2ج ق،1412 ،يقرضاوباید مالیات بیشتري بپردازند (
توان  ). با این توصیف، نمی91، ص1363، پور عاصمیو  قتیحقمات عمومی به صورت ویژه استفاده خواهند برد (خد

 اصل مذکور را مبناي مالیات قرار داد.
انـد کـه از آن    )، مباحثی را پیرامون زکات مطرح نموده317، ص21، ج1385 ،يمطهربرخی متفکران اسالمی (

اسـت،   ات را به عنوان بهاي استفاده از منابع عمومی (انفال) کـه در اختیـار امـام   شود اساساً اسالم زک استنباط می
توان به طور قاطع چنـین احتمـالی را بـه اثبـات      واجب نموده است. اما این بیان، صرفاً بیان یک احتمال است و نمی

ان یک مالیات اسالمی، بیشتر بـه  توان از منظر اسالم، زکات را بهاي انفال دانست. زکات به عنو رو، نمی رساند. ازاین
تکافل مردم نسبت به یکدیگر و نیز، تکافل حکومت نسبت به مردم بازگشت دارد. ایجاد امکاناتی را کـه اسـتفاده از   

شود، باید از مقوله رفع نیازِ نیازمندان توسـط توانمنـدان و    آن ضرورت عرفی دارد و در قالب خدمات عمومی ارائه می
 ) و مصلحت عمومی دانست.  123ص ،1379 ،يآباد میحک لکیگماعی (توجه به عدالت اجت

 . ساير اصول مستنبط از اصل مصلحت عمومي۴-۳

هـا   از جمله مصالح عمومی، انجام امور با هزینه پایین و حفظ ثروت جامعه است. بدین روي، بـازدهی مالیـات  
کننـده مالیـات،    هـاي وصـول   هزینـه دسـتگاه  ها بوده است. آنها باید دقت نمایند تـا   همواره مورد توجه دولت

حجم زیادي از درآمد مالیاتی را شامل نشود. برخـورداري زکـات از ضـمانت اجـراي ایمـان، موجـب کـاهش        
شود. شاید نهی از مراجعه به افرادي که منکـر وجـود    هاي وصول می گیر هزینه وصول یا هزینه دستگاه چشم

) در راستاي همین سیاست باشد. البتـه، حکـم   525، ص33ج ،ق1403مجلسى، زکات در اموال خود هستند، (
عدم مراجعه در صورت ادعاي عدم تعلق زکات با بررسـی ادعـاي مـذکور منافـاتی نـدارد و شـرایط جامعـه،        

توانـد نسـبت بـه بازرسـی امـوال       رو حاکم اسالمی می حکومت و فرد منکر تعلق زکات تأثیرگذار است. ازاین
 ).684ح ،471همان، صداند، صادر نماید ( الزم می چنین فردي، دستوري را که
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اند تا مبالغ مالیات را در موارد مصرف آن هزینه نماینـد. ایـن امـر، عـالوه بـر       در برخی موارد مؤدیان مجاز شده
 ).132ص ،1380 ،يرگلشانجامد ( هاي تخصیص مالیات می اعتماد، به کاهش هزینه
کننده مالیات بدانـد کـه چـه میـزان      هاي عمومی در امر مالیات، شفافیت آن است. اگر پرداخت از دیگر مصلحت

ریزي نموده و دچار مشکل نخواهـد شـد.    مالیات را باید در چه زمان و به چه نحوي بپردازد، براي پرداخت آن برنامه
نماید. این شفافیت در زکـات بـه عنـوان     سیار کمک میکننده ب لذا رفع ابهام و شفافیت از وضعیت مالیات به پرداخت

آوري  یک مالیات اسالمی وجود دارد و میزان، زمان و نحوه پرداخت آن کامالً مشخص اسـت. حتـی در آغـاز جمـع    
 رسانی عمومی نسبت به آن است.   زکات نیز، وظیفه حاکمیت اعالم و اطالع
مالیات باید جزئی و به نحـوي باشـد کـه بـا کمتـرین       جویی، هزینه وصول در مالیه جدید بر اساس اصل صرفه

هزینه، بیشترین مالیات وصول گردد. به عبارت دیگر، هزینه وصول مالیات نباید چنان زیاد باشد که بخش زیـادي از  
 ،يزیـ عزبرند ( نیز، نام می» اصل اقتصادي بودن مالیات«یا » اصل بازده«مالیات را در برگیرد. از این اصل با عنوان 

اي  ). این اصل در طول زمان توسط اقتصاددانان کالسیک چنین تشریح شده که مالیات باید به گونه100ص ،1385
وضع شود که حداکثر درآمد براي دولت ایجاد شود. ایجاد حداکثر درآمد در گرو خصوصیاتی است که اولین آنهـا، پـر   

مجموعه دارایی و درآمدهایی که قابلیت دریافت مالیـات  بهره بودن مالیات است؛ یعنی اول، مالیات بر تمامی افراد و 
جویی صورت گیرد. سوم، مالیات طوري باشـد کـه راه فـرار از     دارند وضع شود. دوم، در مخارج وصول حداکثر صرفه

. که مردم نتوانند مقدار دقیق آن را محاسـبه کننـد   اي گونه پرداخت آن بسته شود. چهارم، مالیات باید نامریی باشد، به
 ).99-95همان، صپنجم، نرخ مالیات معتدل باشد و موجب وحشت و شانه خالی کردن مردم از پرداخت آن نشود (

دیگر مصلحت عام از منظر اسالم آن است که جهت حفظ نظام زندگی افراد و عدم ایراد خلل در آن، نبایـد بـه   
). شاید به همین سبب براي 26و  25نامه، 1379البالغه،  نهجمؤدي براي پرداخت مالیات، تحمیل و فشار وارد شود (

تـوان در   هاي شرعی، مقدار باالیی تعیین نشده است. مواردي مانند جواز استمهال براي پرداخـت را نیـز، مـی    مالیات
هـاي   اصل خیرخـواهی در روش «رو، برخی نویسندگان، از این امر با عنوان  راستاي همین ویژگی تحلیل نمود. ازاین

). همچنین، از دیگر مصالح عمومی، توجه به اقشار خاصـی در  29ص ،1389 د،یجولاند ( یاد کرده» لیاتآوري ما جمع
 توان تحلیل نمود. بین مستحقان است. اولویت دادن به اقرباء، دوستان، علما و افراد صالح را با این دیدگاه می

انی و مکـانی وصـول مالیـات بـه     اصل سهولت یا سهولت در وصول مالیات به معناي آن است که تشریفات زم
اي باشد که هم براي مؤدیان در مرحله پرداخت و هم براي مأموران دولت در وصول، کمترین زحمت را داشـته   گونه

 باشد و هریک به راحتی بتوانند به وظیفه خود عمل نمایند. 
تـرین   لالوصـو  در نظام حکومتی اسالم بر اساس اصل مصـلحت عمـومی سـعی شـده زکـات یکـی از سـهل       

درآمدهاي مالیاتی دولت اسالمی باشد. به عامالن زکات سفارش شده تا کمترین مزاحمتی را براي حریم خصوصـی  
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مردم ایجاد نکنند و در اخذ زکات، مراعات حال مؤدیان و حتی حیوانات را نموده و خیرخواه اموال خصوصی و امـوال  
 المال باشند.  بیت

مصرف زکات، در راستاي مصالح عمومی جامعه اسالمی قابل ارزیـابی اسـت؛   توجه به سرعت در مراحل اخذ و 
 واقعـی  ارزش از و اسـت  و تثبیتـی  تخصیصی توزیعی، گانه سه کارکردهاي در تأخیر موجب مالیاتی چراکه تأخیرهاي

 مالیـات  زیـرا  است؛ مالیاتی مؤدیان میان تبعیض موجب ). تأخیر،91، ص1991کاهد (چادري،  می مالیاتی درآمدهاي
در  تعویـق  بـا  قـانونی  هاي وقفه بر عالوه مستغالت، و مشاغل ها، شرکت مالیات و تأخیر است فاقد کارمندان، حقوق

 .  است مواجه پرداخت در تأخیر و تشخیص رسیدگی،
عالوه بر تمامی موارد مزبور، توسعه و رفاه در امور اقتصادي مورد توجه اسالم است. خداوند انسـان را در زمـین   

). عمران و آبادي زمین فقط جنبۀ اقتصـادي نـدارد، بلکـه    61:هودمستقر و وي را به آبادانی آن موظف نموده است (
هاي دنیا نباید  ابعاد اجتماعی و فرهنگی و غیر آن نیز مدنظر است. لذا از مجموع امکانات زمین باید بهره برد و نعمت

ـ  ییرضادن آن مطلوب خداوند است (بدون استفاده بماند و تالش براي به فعلیت در آور ). ایـن  32، ص1392 ،یدوان
 امر یکی از اهداف دولت اسالمی در مقوالت مختلف اجتماعی از جمله مالیه عمومی و زکات است.  

رو،  گـردد. ازاي  هاست. سرمایه موجب رشد و تحول زندگی بشـر مـی   سرمایه مادي از عوامل قوام زندگی انسان
دهنـد، قـرار گیـرد. قـرآن کـریم       اهالن و سفیهان که تصرفات نابخردانه در آن انجـام مـی  سرمایه نباید در دست نا

 ).5:نساء» (اموال خود را که خداوند سبب قوام زندگی شما قرار داده به دست سفیهان ندهید«فرماید:  می
بایـد مصـالح    از منظر فقه حکومتی اسالم، حاکم اسالمی در تمامی اقدامات خـود و از جملـه اقـدامات مالیـاتی    

عمومی را در نظر بگیرد. فقیه آگاه به مصالح با خردمندي در تمامی اقدامات مربوط به زکات، حفظ امـوال عمـومی،   
 نماید.  ارتقا سطح زندگی مردم جامعه و به طور خالصه، تأمین مصالح عمومی را دنبال می

 گيري نتيجه
هـا در مالیـه عمـومی، داراي     ا اصول رایج حاکم بـر مالیـات  هاي اسالمی در مقایسه ب اصول حاکم بر زکات و مالیات

هـاي   جامعیت و قابلیت سازگاري بسیار باالیی است. دو اصل عبادي بودن و مصلحت عمومی بـر زکـات و مالیـات   
توان اصل کارآمـدي فرهنگـی، اجتمـاعی و اقتصـادي، اصـل       اسالمی حاکم است که از اصل مصلحت عمومی می

گذاري در زکات بایـد   عدالت و تکافل اجتماعی و برخی اصول دیگر را استخراج نمود. سیاستاعتماد و نظارت، اصل 
 بر مبناي این اصول صورت گیرد. 

اصل مصلحت عمومی شامل ابعاد مختلفی است و این شمول، موجـب برتـري قابـل مالحظـۀ آن بـر اصـول       
ه با حق اهللا و حق الناس در زکات دانست.توان این دو اصل را مشاب طراحی شده در مالیه عمومی جدید است. می



 1395، پاییز و زمستان 10سال ششم، شماره اول، پیاپی  ،   120

 منابع
 قم مشرقین. ، ترجمۀ محمد دشتی،1379 ،نهج البالغه

 دانش. يایتهران، نشر دن ،ندهیابوالقاسم پاترجمۀ  ،، 1382مجموعه کلمات قصار حضرت رسول ،نهج الفصاحۀ
  .مایصدا وس يها قم، مرکز پژوهش ،در اسالم اتیمال، 1384 ،اعظم ،ینیام
 قم، دارالقلم. و...، یاجتماع ،یاسیس ،یمذهب يها پرسش و پاسخ، 1371 ،احمد ،یقم يآذر

دانشـکده   تهـران،  ارشـد،  ینامه کارشناس انی، پادولت یاتیدرآمدهاي مال شیبر ارزش افزوده بر افزا اتیمال ریتأث، 1381 ،ریبورد، اردش
 .  ییامور اقتصادي، وزارت اقتصاد و امور دارا

   .هانیتهران، ک چ دوم، ،یدولت اسالم یمنابع مال، 1373 ،اسداهللا ات،یب
 مدرس. تیدانشگاه ترب قاتی، تهران، مؤسسه تحق)ها اتی(مالیاقتصاد بخش عموم، 1384، دیجمش ان،یپژو
 .نایس تهران، کتابخانه ابن ، چ سوم،و بودجه ها اتیمال ،یعموم هیمال، 1344 ،نیحس ا،یرنیپ

 .  چ سوم، تهران، سمت ،یعموم هیمال، 1385 ،احمد ،یتوکل
قـم،  رشـته اقتصـاد،     ارشـد،  یکارشناسـ  نامه انیپا  ،يدار هیاسالم و سرما ینظام مال یاجمال یقیتطب یبررس، 1375 ی،رامعلیب  ،يجابر

 . ینیامام خم یپژوهش یآموزش ۀمؤسس
 تهران، دانشگاه تهران. ،یو محاسبات عموم هیمال نیقوان، 1342 ،نیالد شمس ،يریجزا
   .تهران، دانشگاه امام صادق ، ترجمه داود منظور، چ دوم،در اسالم یعموم هیدر مال ییگفتارها، 1389 ،محمود د،یجول

 ی. لتراث العرب اءیداراح روت،یب چ هفتم، ،يرازیش یربان میعبدالرح قیتحق ،عۀیوسائل الش، ق1412 ،محمدبن حسن ،یحرعامل
 تهران، وزارت آموزش و پرورش. ،هیاقتصاد و مال، 1363، پور یعاصمجواد و  ریام ،قتیحق
 .یتهران، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم چ دوم، ،یدولت اسالم یخارج استیاصول و اهداف س ،یمبان، 1385 ،دصادقیس قت،یحق
 ، ترجمه احمد آرام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمى.  الحیاة، 1368 محمدرضا و همکاران، ی،میحک
 . للتنمیۀ، البنک االسالمی ةجد ،»یاالقتصاد االسالم یف الموازنۀ العامۀ« ق،1417 ،حمدانبن  سعد ی،انیح

 قم، انتشارات بوستان کتاب. ، چ دوم،ها و راهکارها خمس، چالش، 1387 ،يشعبه خراسان رضوی اسالم غاتیدفتر تبل
 سمت.   و تهران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه چ سوم، ،یاقتصاد اسالم یمبان، 1379حوزه و دانشگاه،  يهمکاردفتر 
، مطالعـات اقتصـاد اسـالمی، »اسـالم  اتییـ بسـط و جـایگزینی نظـام مال    يبرا شنهادهایییپ«، 1394 ،محمدزمان ،یرستم

 .  26-7، ص15ش
 . زانیتهران، م ،یعموم هیمال، 1390 ی،ول ،یرستم
  .دی، سمت و دانشگاه مفو قم ، تهراندر اسالم یعموم هیبر مال يا مقدمه، 1392 ،دیمج ،یدوان ییرضا

 تهران، مجد. چ نهم، ،یعموم هیو مال یحقوق مال، 1387 ،یبادامچعلی ابوالفضل و  ي،رنجبر
 .  91/ 9/ 16 خی، تارروزنامه جام جم

 .  یهاي مجلس شوراي اسالم  تهران، مرکز پژوهش ،رانیو رشد اقتصادي در ا یاتیفرار مال، 1388 ،محمدرضا دیس ،یدنورانیس
 .یبهشت دی، تهران، دانشگاه شهاقتصاد صدر اسالم، 1375 ،دکاظمیصدر، س
 .  یمشهد، انتشارات اسالم ،ي، ترجمه اسپهبداقتصاد ما، 1348 ،دمحمدباقریصدر، س

  ي.فروشى مصطفو اهللا مسترحمى، چ ششم، تهران، کتاب هدایت ۀ، ترجمعلل الشرائع، 1366صدوق، محمدبن على، 
 . نیمدرس ۀقم، جامع چ دوم، ،هیالفق حضرهیمن ال ،ق1413 ـــــ،
 ی.، دار المعالعمان ،یبانیفقه االمام محمد بن حسن الش یف ۀیلاصول العالقات الدو، ق1419عثمان جمعه،  ه،یریضم



 121  اصول حاکم بر زکات در مالیۀ عمومی اسالم

 

 قم.   هیحوزه علم نی، قم، جامعه مدرسسیدمحمدباقر موسوي همدانی ترجمه ،زانیالم، 1374، نیدمحمدحسیس ،یطباطبائ
   .هفدارالمعر روت،یب ،چ سوم ه،یمحمدجواد مغن ۀ، مقدمالقرآن ریتفس یف انیمجمع البتا،  بی ،بن حسن فضل ،یطبرس

 .  هالمکتبۀ الحیدریچ دوم، نجف  ،األنوار فی غرر األخبار ةمشکا ،ق1385 ،بن حسن طبرسى، على
   للمطبوعات. یمؤسسه االعلم روت،یب ،تهذیب األحکام ،ق1426 ،بن حسن محمد ،یطوس
 و توسعه. يزیر پژوهش در برنامه یعال ۀ، تهران، مؤسسو کاربرد آن) ي(اصول نظر اقتصاد کالن، 1379 ،محمد ان،یبیط

 .، المکتب المصري الحدیثةقاهر براهیم الترکی،امنصور  ه، ترجموالتطبیق یۀاالقتصاد اإلسالمی بین النظر م،1976 ،عبدالمنان، محمد
 ،یاسـالم  يهـا  اتیمال شیهما نیمجموعه مقاالت سوم در: دیجد اتیو مال یاسالم اتیمال نیارتباط ب یبررس، 1390 ،دیسع ،يزیعز

 . دیقم، دانشگاه مف
 . ، تهران، شهرآشوبدولت یمال یو خط مش یعموم هیمال، 1385 ،غالمرضا ،يزیعز
  حزم. دار ابن روت،یب ،یاالقتصاد االسالم یف بۀیموقع الزکاة من الضر ،ق1414 ي،غاز ،یۀعنا
 التراث العربى.  اءیداراح روت،یب ، چ سوم ،)ریالکب ری(التفس بیالغ حیمفات ،ق1420 ،، محمدبن عمريخررازف

 تهران، البرز.  ،يفرهنگ بزرگ علوم اقتصاد، 1371 ،فرهنگ، منوچهر
 .  رانیا یاسالم يجمهور یقانون اساس

 از قرآن.  ییها درس یتهران، مرکز فرهنگ ،نور ریتفس، 1388 ،محسن ،یقرائت
 .هسسۀ الرسالمؤ روت،ی، بفقه الزکاة ،ق1412 ،وسفی ،يقرضاو
  .یتهران، نشر ن، اقتصاد رشد و توسعه، 1393 ی،مرتض ان،یباغ قره
 قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. ،یاقتصاد اسالم یفقه یمبان، 1393 پورمند،محمد و  يمحمدمهد ی،کرم
 .یهمتهران، دارالکتب االسال چ چهارم، ،یالکاف ،ق1407 ،عقوبیبن  محمد ،ینیکل
، اقتصـادي قـاتیتحق ،»یتـورم  اتیآن با مال سهینظري آثار اقتصادي زکات و مقا لیتحل«، 1383عسگري، مهدي اکبر و  ی،جانیکم

 .  102-73، ص16ش
تهران،  ،رکالنیغ يرهایمتغ یآثار آن بر برخ نییبر درآمد با خمس و تب اتیمال ینیگزیامکان جا، 1379 ی،محمدتق ،يآباد میحک لکیگ

 .ینیخم حضرت امام ياقتصاد يها شهیاند یکنگره بررس نیخالصه مقاالت دوم
   یی.وزارت دارا ي، تهران، معاونت اقتصاداسالم یاتینظام مال، 1380 ،رضایعل ،يلشگر
 جوان.   شهیتهران، کانون اند ،یاسالم يها اتیمال يریگ جهت، 1382، ـــــ 
 الوفاء. سسۀمؤ بیروت، ، تصحیح سیدابراهیم میانجى و همکاران، چ دوم،بحاراألنوار ،ق1403محمدباقر،  ،یمجلس
 النعمان.   مطبعۀ، ، نجفالبالغه مستدرك نهج یف ةنهج السعاد ،ق1386 ،محمدباقر ،يمحمود
 ،یاقتصـاد اسـالم   يها یمجمع بررس نیاول یمجموعه مقاالت فارس در:ی اصول موضوعه در اقتصاد اسالم، 1369 ی،محمدتق ،مصباح

 .يمشهد، آستان قدس رضو
 . آموزشى و پژوهشى امام خمینى ۀقم، مؤسس ،ياسکندر نیو نگارش محمدحس قی، تحقاخالق در قرآن، 1376 ـــــ،
ـ  یمجموعه مقاالت فارس در: يعلم اقتصاد بر مکتب اقتصاد ریتأث، 1369 ي،دمهدیس ،يمصطفو اقتصـاد   يهـا  یمجمـع بررسـ   نیاول

 . يمشهد، آستان قدس رضو ،یاسالم
 .تهران، صدرا ،یاسالم ینیب بر جهان يا مقدمه، 1360ی، مرتض ،يمطهر
 .  تهران، صدرا ،21ج ،مجموعه آثار، 1385 ـــــ،



 1395، پاییز و زمستان 10سال ششم، شماره اول، پیاپی  ،   122

و همکار، تهران، دانشـگاه   یجالل نیعبدالحس ۀ، ترجماسالم دگاهیمخارج دولت از د یمال نیتأم، 1388اهللا خان،  قیمنور اقبال و طر
 .  امام صادق

 .7-3، ص7ش ،یاقتصاد اسالم، »اسالم یاتیاصول حاکم بر نظام مال«، 1381 ،دعباسیس ان،یموسو
، رسـاله دکتـري،   م و پیشنهاد قانون مطلوببررسی قانون زکات با رویکرد فقه حکومتی و مالیه عمومی در اسال، 1396نعمتی، میثم، 

 . رشته حقوق عمومی، قم، مؤسسۀ آموزشی پژوهشی امام خمینی
 . البیت ، قم، مؤسسۀ آلمستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ،ق1408محمدتقى، بن  نیحس ،ينور
 .  یاسالم شهیپژوهشگاه فرهنگ و اندتهران،  ،ينظام اقتصاد علو، 1387 ی،احمدعل ،یوسفی

Andreoni James, Erard Brian, Feinstein Jonathan, 1998, "Tax Compliance" in: Journal of 
Economic Literature, Vol. 36, No. 2, p.818-860.  

Alesina Alberto & Rodrik Dani, 1994, "Distributive Politics and Economic Growth", The 
Quarterly Journal of Economics, MIT Press, V 109, N. 2, p.465–490.  

Brooks Neil, 2001, "Key Issues in Income Tax: Challenges of Tax Administration and 
Compliance"; paper presented at Asian Development Bank 2001 Tax Conference, 8 
September 2001, p.1-33. 

Choudhry, Nurun N. ,1991, "Collection Lags, Fiscal Revenue and Inflationary Financing", 
IMF Working paper, no.41. p.48-91.  

Fortin Bernard & Guy Lacroix & Marie-Claire Villeval, 2007, "Tax Evasion and social 
Interactions", CIRANO Working Papers, Journal of Public Economics, Vol. 91. 

Harvaysrosen, 1989, Public Finance, second edition, Irwin publications, Tokyo, Japan. 

 


