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(قرآن کریم .سوره مبارکه النمل .آیه شریفه)13

سخن ناشر
فلسفه وجودی دانشگاه امام صادق ،که از سوی ریاست فقید دانشگاه به کرات مورد توجه
قرار گرفته ،تربیت نیروی انسانی متعهد و باتقوا و کارآمد در عرصه عمل و نظر است تا از
این طریق دانشگاه بتواند نقش اساسی خود را در سطح راهبردی بهانجام رساند.
از این حیث« ،تربیت» را میتوان مقولهای محوری یاد کرد که وظایف و کارویژههای
دانشگاه در چارچوب آن معنا مییابد؛ زیرا «علم» بدون «تزکیه» بیش از آنکه ابزاری در
مسیر تعالی و اصالح امور جامعه باشد ،عاملی مشکل ساز خواهد بود که سازمان و هویت
ج امعه را متأثر و دگرگون میسازد.
از سوی دیگر« ،سیاستها» تابع اصول و مبادی علمی هستند و نمیتوان منکر این
تجربه تاریخی شد که استواری و کارآمدی سیاستها در گرو انجام پژوهشهای علمی
و بهره مندی از نتایج آنهاست .از این رو ،پیشگامان عرصه علـم و پـژوهش ،راهبـران
اصلی جریانهای فکری و اجرایی بهحساب میآیند و نمیتوان آینده درخشانی را بدون
تواناییهای علمی ـ پژوهشی رقم زد و سخن از «مرجعیت علمی» در واقع پاسخگویی
به این نیاز بنیادین است.
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دانشگاه امام صادق در واقع الگویی عملی برای تحقق ایده دانشـگاه اسـالمی در
شرایط جهان معاصر است .الگویی که هماکنون ثمـرات نیکـوی آن در فضـای ملـی و
میشود .طبعاً آنچه حاصل آمده محصول نیت خالصانه و جهاد علمی
بینالمللی مشاهده 
مستمر مجموعه بنیانگذاران و دانشآموختگان این نهاد است که امید میرود با اتکا بـه
تأییدات الهی و تالش همهجانبه اسـاتید و دانشـجویان و مـدیران ،دانشـگاه بتوانـد بـه
مرجعی تمامعیار در گستره جهانی تبدیل شود.
معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق با توجه به شرایط و امکانـات و نیازمنـدی
جامعه در مقطع کنونی با طرحی جامع نسبت به معرفی دستاوردهای پژوهشی دانشگاه،
ارزیابی سازمانی ـ کارکردی آنها و باالخره تحلیل شرایط آتی اقدام کرده که نتایج این
پژوهش ها در قالب کتاب ،گزارش ،نشریات علمی و  ...تقدیم عالقـهمنـدان مـیشـود.
هدف از این اقدام ،ضمن قـدردانی از تـالش خالصـانه تمـام کسـانی کـه بـا آرمـان و
اندیشه ای بزرگ و ادعایی اندك در این راه گام نهادند ،درك کاستیها و اصالح آنهـا
است تا از این طریق زمینه پرورش نسل جوان و عالقهمند به طی این طریق نیز فراهم
شود ؛ هدفی بزرگ که در نهایـت مرجعیـت مکتـب علمـی امـام صـادق را در گسـتره
بینالمللی بههمراه خواهد داشت؛ انشاءاهلل.
وللّهالحمد
معاونت پژوهشی دانشگاه

مقدمه
بعد از پیروزی انقالب اسالمی و تحقق حاکمیت نظام اسالمی ،همراه با تغییر نگاه به
اصالح امور حکومتی و سیاستی ،این انتظار بهحق بهوجود آمد که اهداف و مبانی
اسالمی باید در تمام زمینهها بهخصوص در نظامسازی اقتصادی تحقق یابند .یکی از
مشخصههای این جریان اصالحی و به عبارت بهتر نظامسازی در بستر الگوی پیشرفت
گیریهای اسالمی و در
جهت 

اسالمی ـ ایرانی ،اتخاذ نظامی برخوردار از مبانی و
عینحال مطابق با ساختار فرهنگی و اجتماعی کشور است .این جریان اصالحی در

ترمیم برخی امور همچون بانکداری به دالیلی خاص با سرعت و شتاب بیشتری انجام
علیرغم سابقه باالی پرداخت عبادی و تکلیفی و حکومتی همچون خمس و
گرفت ،اما 
زکات و خراج و جزیه در تاریخ اسالم ،بهنظر میرسد مجموعه دالیلی مانع از این شده
تا حساسیتی که برای اصالح امور بانکی و خدمات مالی پس از انقالب پیش آمد در
مالیات رخ نداده و هیچ نوع مالیاتی در این سالها قطع نظر از نرخ ،شکل و پایه آن
مورد جرح و تعدیل قرار نگیرد.
آنچه مسلم است این است که طراحی نظام مالیاتی برای جامعهای اسالمی باید

پرداختهای موازی

پرداختیها و

بر اساس اسلوبی اسالمی باشد تا بهواسطه آن از 
زیاده

بهعمل آید و از طرفی از
خانوادهها جلوگیری 

و واردآوردن فشار بیش از حد بر
ظرفیتهای فرهنگی جامعه برای پرداخت خمس و زکات و مالیات نیز استفاده شود .از

طرفی قابلیت درآمدهای اسالمی مانند خمس و زکات برای مصارف کشور بسیار زیاد
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است که چشمپوشی از آنها جداً جای سؤال دارد .مخصوص ًا اینکه تحقیقات تجربی
سالهای اخیر ظرفیت بالقوه خمس و زکات در جامعه ما از
نشان داده است که در 
درآمدهای بالفعل مالیاتی دولت بیشتر بوده است و مقدار آن به حدی بوده است که
برای رفع فقر در جامعه کفایت کند و باز توزیع آن میتواند ضریب جینی را تا
یک دهم کاهش دهد؛ لذا با توجه به پتانسیل فرهنگی و سرمایه اجتماعی باالیی که در
جامعه مسلمانان در زمینة پرداخت خمس و زکات وجود دارد ،باید توجه زیادی به
درآمدهای حاصل از خمس و زکات بهمثابه دو ابزار مهم درآمدی دولت داشته باشیم.
در حال حاضر جمهوری اسالمی ایران فاقد نظامی یکپارچه است که بتواند مجموعه

مالیاتهای متعـارف را در قـالبی منسـجم درون خـود بگنجانـد.

منابع مالی اسالمی و

از این روست که ساختار موجود سبب ایجاد ناهمگونی ها و ناهماهنگی هایی در حوزه

مالیاتهای متعارف و اسالمی شده است و الزم است که تغییرات ساختاری درخور

اجرایی

توجهی در این حوزه صورت گیرد .برخی از این مشکالت به شرح ذیل است:
مالیاتهای متعارف و اسالمی توسط مردم :در

پرداختهای موازی و بعضاً چندگانه

-1
میورزند و
واقع بخش زیادی از مردم جامعه به پرداخت خمس و زکات مبادرت 
میکند.
داختها ،به آنها مالیات نیز وضع 

نظام مالیاتی بدون توجه به این نوع پر
هرچند هر سه از نظر شرعی واجب هستند ،ساختار موجود منجر به وارد آوردن
میشود که سهم مردم معتقد
فشار بیش از حد بر برخی از خانوارها و تولیدکنندگان 
میرسد این امکان وجود دارد که ساختار را به
بهنظر 
به دین اسالم بسیار زیاد است .
گونهای طراحی کرد که اوالً این فشارها را به حداقل رسانده و ثانیاً افراد بهصورت

آزادانه و بدون احساس فشار به پرداخت هر  0نوع مالیات اقدام کنند.
 - 9مخارج موازی و غیرهماهنگ دولت و مراجع معظم تقلید که ناشی از نداشتن سامانه
اطالعاتی مشترك در بعد مخارج است .در واقع ،وضعیت موجود به گونهای است
بودجههای مختلفی از سوی دولت و مراجع

که ممکن است برای برخی از امور،

معظم تقلید اختصاص داده شود و به برخی از امور دیگر که الزمه جامعه اسالمی
بودجهای اختصاص داده نشود؛ مانند رفع فقر که ممکن است اشخاصی هم

هستند

عدهای دیگر از این
از دولت و هم از سوی مراجع تقلید وجوهاتی دریافت کنند ،اما 
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شرایط محروم بمانند .علت اصلی این مشکل نداشتن سامانه اطالعاتی مشترك در
مشخصنبودن وظایف در حوزه مصارف است.

مصرف وجوهات و یا

کمتوجهی بخشی از جامعه به پرداخت وجوهات شرعی ،که یکی از دالیل آن
 -0
وضعیت ساختار موجود در نظام منابع مالی اسالمی و مالیاتهای متعارف است.
در واقع ،بسیاری از افراد به دلیل پرداخت مالیات از پرداخت خمس و زکات

اجتناب میکنند و پرداخت مالیات را توجیهی برای پرداختنکردن خمس و زکات
میدانند .هرچند این توجیه ناصواب است ،واقعیت جامعه ما حاکی از آن است که
حلشدنی است .از طرفی ساختار موجود هیچ نوع
این شرایط وجود دارد و البته 
انگیزهای برای پرداخت خمس و زکات ایجاد نمیکند .در حالی که این امکان وجود

دارد که ساختار به گونهای طراحی شود که چنین انگیزهای را فراهم آورد.
 - 3غفلت از دو منبع مهم از منابع مالی اسالمی یعنی زکات و خمس در تأمین بودجه
کشور علیالخصوص در شرایطی که به دنبال کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و
استقالل مالی دولت هستیم .مخصوص ًا اینکه تحقیقات تجربی نشان داده است در

سالهای اخیر ظرفیت بالقوه خمس و زکات در جامعه ما از درآمدهای مالیاتی

دولت بیشتر بوده است و مقدار آن به حدی بوده است که برای رفع فقر در جامعه

مالیاتهای متعارف داللت بر

کفایت کند .ضمن اینکه برخی از تحقیقات در زمینه
بهشدت گسترش یابد ،باز هم امکان
آن دارند که حتی اگر پایههای مالیاتی در ایران 
میتوان از خمس و زکات با حفظ قوانین
تأمین بودجه دولت میسر نخواهد بود؛ لذا 
شرعی برای تأمین بودجه دولت استفاده کرد.

بهنظر میرسد با
بهمنظور کاهش فرار مالیاتی :
ظرفیتهای فرهنگی جامعه 

 - 3غفلت از
توجه به پتانسیل فرهنگی و سرمایه اجتماعی باالیی که در جامعه مسلمانان در زمینة
بهمثابه امر عبادی واجب وجود دارد و بسیاری از مردم به
پرداخت خمس و زکات 
دلیل اعتقادات خویش از آن فرار نمیکنند ،این ظرفیت قابل تسری به نظام یکپارچه

مالیاتهای متعارف جزئی از آن هستند و

مالیاتی نیز است که خمس و زکات و نیز
این امکان بهوجود میآید که فرار مالیاتی تا حد مقبولی کاهش یابد.

رسانههای معاند و دشمن اسالم مبنی بر وجود فساد در مصارف وجوهات

 - 3تبلیغات
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سرمایههای این نظام

بزرگترین

شرعی :این در حالی است که مراجع معظم تقلید از
میشود .بر
هستند و تخریب وجهه ایشان در واقع تخریب وجهه نظام محسوب 
همین اساس ،این امکان وجود دارد که در ساختار جدید با گونهای از شفافسازی
در مخارج اوالً از این تبلیغات منفی بکاهیم و ثانیاً با ارائه شفاف فهرست خدمات

خوشبینی مضاعفی در بین مردم ایجاد کنیم و زمینه تشویق

داشتهاند

مالی که مراجع
ایشان به پرداخت خمس و زکات را فراهم آوریم و نهایتاً اینکه با در اختیار داشتن
سامانه اطالعاتی مشترك ،در بعد مصارف از کارهای موازی از یک سو و بینصیب
گذاشتن برخی از امور الزم از سوی دیگر اجتناب ورزیم.
 - 8در بعد خمس معادن باید اشاره کرد که طبق فتوای فقهای شیعه ،خمس به معدن نیز
هزینهها یک پنجم آنچه

میگیرد و بر افراد واجب است که پس از کسر
تعلق 
استخراج کردهاند بهمثابه خمس پرداخت کنند .حال اگر قرار باشد که دولت از
معدن مالیات هم بگیرد ،برای فرد استخراجکننده چه انگیزهای باقی خواهد ماند تا
به فعالیت در حوزه معدن بپردازد ،جز اینکه از پرداخت خمس اجتناب ورزد.
موارد هفتگانهای که در قسمت فوق به آن اشاره شد حاکی از آن است که نبود
میتواند باعث بروز چه مشکالتی شود .همین امر ضرورت
سیستمی یکپارچه در کشور 
طراحی الگویی جهت یکپارچهسازی نظام مالیاتهای اسالمی و متعارف را بیش از
پیش افزایش میدهد.
بر همین اساس ،مسئله اصلی این است که با توجه به مشکالت موجود در ساختار
فعلی از یک سو و ظرفیت مناسب و مقبول منابع مالی اسالمی از سوی دیگر،
سازوکاری طراحی کنیم که بهواسطه آن اوالً ساختاری منسجم و یکپارچه در نظام
مالیات ایران مبتنی بر الگویی اسالمی ایرانی طراحی کنیم؛ ثانیاً بهواسطه این ساختار از
زیاده پرداختیها ،پرداختهای موازی و چندگانه و فشار غیرمقبول بر برخی خانوارها
ظرفیتهای فرهنگی کشور بهمنظور جلوگیری از فرار

بهعمل آید؛ و ثالثاً از
جلوگیری 

پرداختهای ناصواب و چندگانه

مالیاتی استفاده شود و نهایتاً اینکه در بعد مصارف ،از
به برخی از خانوارها ،نهادها و نیز تأمین مالی برخی امور الزم در کشور و محروم
ماندن برخی دیگر اجتناب ورزیده و در فرو کاستن از تبلیغات معاندین و نیز کمک به
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استقالل مالی دولت و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی مؤثر باشد.
البته این حوزه دارای حساسیتها و الزامات زیادی است که باید به آن حساسیتها
نیز توجه شود که از جمله مهمترین آنها استقالل حوزههای علمیه و حفظ شأن مراجع
معظم تقلید است .الزم است که ساختار نظام منابع مالی اسالمی و مالیاتهای متعارف و
باز توزیع آن به گونهای باشد که بسیاری از مشکالت مالی حوزههای علمیه را از بین

حوزههای علمیه

حوزهای علمیه کما فیالسابق حفظ شود و
ببرد ،ضمن اینکه استقالل 
بدون وابستگی به دولت به پیگیری امور خود مبادرت ورزند .از طرف دیگر ،مسئله

میشود که با توجه به اسناد باالدستی کشور الزم است که
تقویت نظام مالیاتی مطرح 

بهحداقل برسد .ساختار جدید باید بتواند دولت را در
وابستگی دولت به درآمدهای نفتی 
رسیدن به این هدف یاری کند .ضمن اینکه دولت بهانه الزم برای باالبردن سطح مالیات
در کشور را دارد.
آنچه باید در مورد یکپارچهسازی منابع مالی اسالمی و مالیاتهای متعارف مورد
تأکید مجدد قرار گیرد این است که منظور از یکپارچهسازی پاسخ به این سؤال است که

میتوانند در کنار یکدیگر و
مجموعه منابع مالی اسالمی و مالیاتهای متعارف چطور 
در قالبی منسجم نیازهای مالی حکومت اسالمی را برطرف کند .به عبارتی به دنبال پاسخ
به این سؤال هستیم که در حوزه وصول درآمدهای مالیاتی و منابع مالی اسالمی چه
مطرحشده در ابتدای بحث بهوجود نیاید و این

سازوکاری وجود داشته باشد تا مشکالت
دو نظام درآمدی بتوانند بهصورت کامالً سازگار و هماهنگ منابع مورد نیاز حکومت
اسالمی در امور عمرانی و معیشتی و جاری را تأمین کند .طبیعی است که در شرایط فعلی
منظور از یکپارچهسازی حذف نظام مالیاتهای متعارف نیست ،بلکه بحث در مورد ایجاد
کدامیک از
سازوکاری است که این دو نظام بهصورت سازگار در کنار هم کار کنند .اینکه 
این دو در اولویت هستند و کدامیک باید مکمل دیگری باشد از جمله مباحثی است که

بررسیهای فقهی دقیقی است و در این رساله به این مسئله پاسخ خواهیم داد و

مستلزم
الگوی مورد نظر ما از پاسخ به این سؤال پیروی خواهد کرد .بعد دیگر تحقیق ،ناظر به
حوزه مخارج حکومت اسالمی است و در آنجا به بررسی فقهی این موضوع نیز خواهیم

سازی هر یک از منابع خمس و زکات و مالیاتهای
یکپارچه 

پرداخت که در صورت
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متعارف باید چه مصارفی داشته باشند و متولیان آن چه کسانی خواهند بود.
این موضوع نیز مستلزم بحث فقهی درخور توجهی در حوزه مصارف وجوهات
شرعی و مالیاتهای متعارف دارد که نتایج آنها بهصورت پیشفرضهای الگو مورد
استفاده خواهد بود .ضمن اینکه بسیاری از کشورهای مسلمان تجربه بسیار مناسبی از

جمعآوری و

قانونیکردن زکات دارند .بسیاری از کشورهای اسالمی قوانینی برای

کردهاند .در برخی از این کشورها پرداخت زکات به یک ارگان
توزیع زکات وضع 
جمعآوری
دولتی خاص که توسط قانون تأسیس میشود الزامی است و دولت مسئول 
و توزیع زکات است .از این میان ،میتوان به کشورهای یمن ،عربستان سعودی،
پاکستان و سودان اشاره کرد .در برخی دیگر از کشورها پرداخت زکات به یک ارگان
دولتی یا شبه دولتی داوطلبانه است .مکلفان در این کشورها میتوانند زکات واجب را
خود شخصاً به مصارف شرعی برسانند و یا به مؤسسات خیریه مردمی سپرده تا آنها
در مصارف شرعی مصرف کنند .کویت و مصر دو نمونه از این کشورها هستند .در این
شبهدولتی پرداخت میشود
بهصورت داوطلبانه به یک نهاد دولتی یا 
دو کشور که زکات 
نمیتوان درباره اموال مورد تعلق زکات بحث کرد؛ زیرا از شخصی که میآید و
داوطلبانه مبلغی را میپردازد و میگوید این زکات من است نمیتوان از اقالم مورد
تعلق زکات پرسش کرد .بنابراین ،در قوانین زکات این دو کشور هیچ تفصیلی در مورد
بخشودگیها نشده است .این قوانین تنها از چند ماده که از

اموال مورد تعلق زکات و
تعداد انگشتان دست تجاوز نمیکند تشکیل شده است .اما در قوانین زکات آن پنج
کشوری که پرداخت زکات به یک ارگان دولتی الزامی است ،اموال موضوع زکات
بههمراه بخشودگیهای زکوی بهتفصیل بیان شده است .ولی با این همه تفاوتهایی در
اموال مورد تعلق زکات ،بخشودگیها و روشهای جمعآوری دارند و از کشوری به
کشور دیگر فرق میکند.
مؤلف ان امیدوارند نگارش کتاب حاضر بتواند فتح بابی در حوزه منابع مالی اسالمی
و مالیات های متعارف باشد و این حوزه از دانش مورد توجه پژوهشگران اقتصاد
اسالمی قرار گرفته و شاهد اصالح نظام منابع مالی اسالم و مالیاتهای متعارف در
کشور باشیم.
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در خاتمه یادآوری می شود این اثر به صورت طرح مطالعاتی تحت عنوان «بررسی
آثار خمس و زکات بر رفع فقر و طراحی سازوکار پیادهسازی خمس و زکات در نظام
مالیاتی و نحوه بازتوزیع آن» که به سفارش مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و
برنامهریزی بوده ،نگارش یافته است.

فصل اول

بررسي نظري و فقهي زکات و خمس در نظام اقتصادي اسالم
مقدمه
اهمیت زکات به مثابه واجب مهم در دین اسالم بر کسی پوشـیده نیسـت .ایـن مسـئله
آنقدر دارای اهمیت است که بخش عظیمی از آثار علمی در حوزه فقه ،تفسیر ،تاریخ و
علوم روایی را به خود اختصاص داده است و فقها ،مفسران ،مؤرخان و محدثان بخـش
زیادی از آثار خود را به این مسئله اختصاص دادهاند .در حدیث آمده است زکات رکنی

از ارکان پنجگانه اسالم است و بر هر کس که شرایط آن را داشته باشـد واجـب عینـی
است و به احادیث زیادی استناد شده که از جمله آنها قول پیامبر است که فرمود :بُنِیَ
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االسالم علی خمسٍ ،و سپس از جمله پنج مورد ،ایتاء زکات را ذکر کرده است».
بخش اول این فصل به بررسی نظری و فقهی زکات در اسالم میپردازد و جایگـاه آن
در اسالم را مشخص می کند جایگاه زکات و به تبع آن خمس در اسالم ،فلسفه وضـع
زکات از منظر روایات و آیات ،بررسی فقهی زکات و خمس و حقاالماره بودن آنها از
جمله موضوعاتی است که در این فصل به آن پرداخته میشود .آخرین مسئلهای که در
این فصل به آن پرداخته خواهد شد ،مسئله تشکیک در کارایی زکات با فرض انحصار
در موارد نه گانه است .در این قسمت ضمن تشریح مسئله تشکیک در کارایی زکات و
تبیین شبهه مورد نظر ،به بررسی فرضیههایی مختلفی که میتوان د ما را در رفع این شبهه
کمک کند میپردازیم.
 .1الفقه علی المذاهب االربعه ،ج  ،1ص .323
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 - 1زکات و خمس در دین اسالم
زکات و خمس از واجبات پراهمیت مسلمانان هست که قرآن کریم و روایات فریقین تأکید
زیادی بر آنها داشته و برای آنها نقش مهمی در جامعه قائل شدهاند .در اهمیت زکات
همین بس که یکی از پایههای دین مبین اسالم شمرده شده و بهمثابه درمـان دردهـای
اقتصادی جامعه محسوب میشود .در قرآن کریم  09بار کلمه زکات آمده است و  98بار
زکات و نماز کنار هم آمدهاند و این مسئله نشان میدهد که اهمیت زکـات در جامعـه
اسالمی به اندازه نماز است « الذین یقیمون الصالة و یؤتون الزکاة  .»...امام رضا ( ) فرمود:

«خداوند به من نعمتهایی داده است که دائماً نگران آن هستم تـا حقـوقی را کـه
نسبت به آنها بر من واجب کرده است پرداخت کنم .سؤال شد :شما نیـز بـا آن مقـام
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بزرگی که دارید به سبب تأخیر زکات از خدا میترسید؟ فرمود :بله».
همانگونه که برخی از پژوهشگران اسالمی گفتهاند« ،زکات» دو معنـا دارد .یکـی

معنای خاص که در عرف اسالمی به آن زکات گفته می شود که در نُه چیز یا بیشتر بـا
نصاب خاص ،پرداخت آن فرض و الزم است؛ و دیگر معنای عـام کـه شـامل تمـامی
پرداختهای واجب مالی مانند صدقه ،خمـس و  ...مـیشـود .دلیـل ایـن سـخن نامـه
پیامبر ( ) به پادشاهان حیره است که فرمود :بپردازید زکات را از غنیمتها ،خمس
خدا و رسول و آنچه خداوند از صدقه بر مؤمنان واجب گردانیده اسـت 9.ایـن روایـت
خمس را نیز نوعی زکات می داند .در واقع ،بر اساس این دیدگاه ،عنـوان عـام زکـات

شامل همه واجبات مالی میشود که برخی از آنهـا  13درصـد (ماننـد زکـات غـالت
دیمی) و برخی  3درصد (مانند زکات غالت آبی) و برخی  93درصد (مانند خمس) و
امثال آن هستند .به همین دلیل ،است ک ه بسیاری از فقهای بزرگ بخشی از کتاب خود
را به زکات اختصاص دادهاند که در بخشی از آن به زکات اموال ،در بخشی دیگـر بـه
زکات ابدان و در نهایت به خمس و انفال پرداختهاند .از ایـن رو ،بـه دلیـل اهمیـت و
جایگاهی که در زمان حاضر برای خمس و زکات قائل هسـتیم از خمـس بـهصـورت
ویژهای یاد کردهایم و در کنار زکات به آن اشاره کردهایم.
 .1جامع االحادیث ،ج  ،2ص .39
 .9عالمه عسکری ،ج  ،9ص .28

