
  
                              )استان قم مورديمطالعه (روشي براي برآورد زكات ه ئارا

  1داسماعيل توسليحمم

  11/04/1393 :تاريخ پذيرش    26/01/1393: تاريخ دريافت

  چكيده
 ،احاديث و روايات فراوان در اهميت و گستردگي منابعو نيز وجود قرين بودن زكات با نماز در قرآن كريم 

كه با توجه به است  اين اشتباه را در برخي انديشه ها ايجاد كرده ،مصارف و كفايت آن در رفع فقر
همه نيازمندي هاي مالي  ،تشكيل حكومت اسالمي مي توان با جايگزين كردن ماليات به وسيله زكات

از طرف ديگر در برآوردهاي . زكات است را پوشش دادفقر كه فلسفه اصلي رفع دولت اسالمي از جمله 
ن نشان دادند كه فقر غذايي فقرا زكات بالقوه كه بر اساس فقه موجود انجام شده است برخي پژوهشگرا

را نيز نمي توان با اين زكات تأمين كرد و برخي ديگر  نشان دادند كه مقدار زكات افزون بر رفع فقر مي 
تحليلي  –پژوهش حاضر با روش توصيفي . بپوشاند) ره(تواند هزينه هاي كميته امداد امام خميني 

در عين حال . فقهي در اموال مشمول زكات وجود دارد  صدد اثبات اين فرضيه برآمد كه اختالف آرايدر
براي تصحيح مدل . ود برآوردها نشان مي دهد حداكثر فقر فقرا را مي پوشانداين اختالف بر طرف شاگر 

تعديل كرد و نيز درصدهاي آبي بودن و ديمي را برآوردي بايد قدري هزينه هاي قابل كسر از مال زكوي 
خ متوسط زكات تأثير دارد با توجه به نظر كارشناسان و بر حسب استان ها به بودن زمين ها راكه در نر

 ،اين پژوهش در نهايت با مدل پيشنهادي. خاطر تفاوت شرايط آب و هوايي، مختلف در نظر گرفت
  .دارداين استان ) ره(برآوردي از زكات استان قم  و مقايسه آن با هزينه هاي كميته امداد امام خميني 

                                                                     زكات، روش برآورد ماليات، :كليدي ايهواژه

                                                 
 )ره(عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي  - 1
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 مقدمه - 1

در اهميت آن همين بس كه در . يكي از مهم ترين و گسترده ترين ماليات هاي اسالمي زكات است
بار آن با نماز  26بار  32اين بار با شقوق مختلف آن تكرار شده است و در  32قرآن كريم لفظ زكات 

فراوان در قرين بودن زكات با نماز به انضمام احاديث و روايات  .مي باشدقرين ين است دستون كه 
را در برخي انديشه ها ايجاد  اشتباهمصارف و كفايت آن در رفع فقر اين اهميت و گستردگي منابع، 

ن با جايگزين كردن ماليات به وسيله زكات كه با توجه به تشكيل حكومت اسالمي مي توااست كرده 
را همه نيازمندي هاي مالي دولت اسالمي ضمن رفع كامل فقر كه فلسفه اصلي جعل زكات است، 

انجام شده است برخي  بر اساس فقه موجودكه بالقوه  از طرف ديگر در برآوردهاي زكات. برطرف كرد
كياءالحسيني، ( مي توان با اين زكات تأمين كردپژوهشگران نشان دادند كه فقر غذايي فقرا را نيز ن

بررسي روش ها و مدل هاي گوناگون تخمين زكات با  )101-122 :1385(گيلك اما . )84: 1382
زكات استان برآورد استفاده از آن در با سپس  وارائه نمود مدل جديدي را با پيشنهاد دو تعديل  ،بالقوه

كميته امداد امام هاي ون بر رفع فقر مي تواند هزينه زكات افز مقدارنشان داد كه  گلستان، 
خاستگاه اشتباه برآوردي اول را مي  .بپوشاند ،را كه در راستاي مصارف زكات استاستان ) ره(خميني

آراي فقهي دانست و خاستگاه مشكل دوم را مي توان در اختالف توان در عدم آگاهي كامل از 
  .بالقوه جستجو كرد برآورد زكات هاي و مدل ها روش كاستي
فقهي  اختالف آراي تحليلي در صدد اثبات اين نظر است كه  –توصيفي پژوهش حاضر با روش  

هم حل شود برآوردها نشان مي اين اختالف در عين حال اگر . وجود دارددر اموال مشمول زكات 
ينه هاي قابل كسر براي تصحيح مدل برآوردي بايد قدري در هز. دهد حداكثر فقر فقرا را مي پوشاند
آبي بودن و هاي و نيز درصد به هزينه هاي واقعي نزديك تر كرداز مال زكوي تعديل كرد و آن را 

بر حسب با توجه به نظر كارشناسان و كه در نرخ متوسط زكات تأثير دارد راديمي بودن زمين ها 
پس از نگاهي  پيش رو مباحث. در نظر گرفتمختلف  ،اييشرايط آب و هوتفاوت استان ها به خاطر 
 بخش بعدي روشدر سپس  مي پردازدفقهي  اختالف آرايمطالعه تطبيقي به ابتدا  به پيشينه تحقيق

برآوردي از زكات استان قم   پيشنهادي، مدلبا در نهايت و  زكات بالقوه پيشنهاد برآورد براي يجديد
  .داشت خواهدستان اين ا) ره(و مقايسه آن با هزينه هاي كميته امداد امام خميني 
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  پيشينه تحقيق
يكي از مستندات قابل  .منتشر شده استدر بحث مطالعه تطبيقي اختالف آراي فقهي كتب متعددي 

در اين كتاب آراي فقهي . است) هجري 1406( الجزيري »الفقه علي المذاهب االربعه«كتاب  اعتماد
در همه ابواب فقه از جمله باب  چهار مذهب عمده اهل سنت يعني حنفي، مالكي، شافعي و حنبلي

كاستي آن را  »الفقه علي المذاهب الخمسه«در كتاب  )هجري 1404( مغنيه. زكات مطر ح شده است
طرح كرده فقهي جهان اسالم آراي فقهي اماميه را هم در كنار آراي ديگر مذاهب  برطرف كرده و

در كنار ) 1384(توسلي. ه استگونه تحليل مقايسه اي صورت نگرفتها هيچ در اين پژوهش. است
نيز آورده  ت رابررسي تطبيقي آراي فقهي مذاهب خمسه در مسأله زكات اجتهادات جديد اهل سنّ

بر  در اين پژوهش تحليلي مقايسه اي از حيث افراد مشمول زكات و اموال مشمول زكاتوي . است
يا كاهش اموال زكوي و در  روي افزايشبر تواند اثر مهمي  اين اساس كه انتخاب رأي فقهي مي

  .نتيجه زدودن فقر از چهره جامعه اسالمي داشته باشد، آورده است كه به تفصيل در پي مي آيد
، براي بر آورد ظرفيت )79-80 :1377( ثامني كيواني،  در بحث روش هاي تخمين زكات بالقوه

   :دل زير استفاده كرده استبالقوه زكات غالت اربعه از م

 
  

 متوسط قيمت فروش يك كيلو Aميزان زكات محصول آبي و ديم،   كه در آن
يعني ( توليد كل محصول و مقدار توليد غير مشمول E و L هزينه متغير هر هكتار، M، محصول

و وسعت اراضي غير  )در آن محصول( وسعت كل اراضي كشور hو  e، )فاقد شرط حد نصاب
شماري محصوالت سراطالعات موجود به ويژه آمار  با استفاده ازثامني كيواني  .مشمول زكات است

كرد و به  1367كشاورزي و اداره آمار و اطالعات وزارت كشاورزي اقدام به بر آورد زكات در سال 
ه به نسبت ظرفيت بالقوه زكات غالت اربعه به ارزش افزوده علت فقدان اطالعات آماري با توج

ن اين نسبت براي سال هاي بعد ميزان ظرفيت و با فرض ثابت بود 1367بخش زراعت در سال 
  ).104همان، ( بالقوه زكات در سال هاي ديگر را از رابطه زير بدست آورد

  ظرفيت بالقوه سال دلخواه= نسبت  × ارزش افزوده بخش زراعت در سال دلخواه

2 -
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هستان مورد ه به آمارهاي موجود، ابتدا توليد سرانه گندم و جو در د، با توج)39: 1382( زماني فر

نظر و سپس سود توليد گندم و جو در استان را بدست آورد و آنگاه زكات گندم و جو آبي و ديم را به 
سود توليد گندم و جو بهره برداراني كه توليد سرانه ايشان به حد نصاب   %10و  %5ترتيب با نرخ 

  .آورد رسيده است، محاسبه كرد و از جمع زكات دهستان ها، زكات استان را بدست
 }{براي بر آورد زكات از رابطه) 71: 1383( ، مهديكياء الحسيني

كه در آن  مطرح شده است، استفاده كرده است )54 : 1382(ط نظري و گيلك حكيم آبادي كه توس
Z  ،و  1 نسبت آبي بودن زمين مقدار زكات گندم يا جوY در  .است 2در آمد خالص گندم يا جو

  :اي پيش گفته به شرح ذيل آمده استنقاط قوت و ضعف مدل ه) 117:  1385(ك پژوهش گيل
ثامني كيواني با استفاده از برآورد راندمان در هر هكتار و زماني فر با استفاه از محاسبه سود در « 

هر هكتار بيشتر تالش خود را به كار بردند تا ميزان توليد بهره برداراني كه زير حد نصاب توليد مي 
و كياء  )1381( كياء الحسيني و باقري.آورد كنندبررا نند و بنا بر اين مشمول زكات نيستند ك

با با توجه به تفاوت هزينه هاي اعالم شده و هزينه هاي مورد قبول سعي كردند تا  )1383( الحسيني
ها در اين ها زكات را بر آورد كنند، ولي براي انتخاب صحيح سناريوسناريوهاي مختلف درباره هزينه

  .»تحقيقات تالشي نشده است
از با استفاده  خودش تحقيق در )118-120: 1385( گيلك حكيم آبادي

با تعديالتي سعي مي كند از كاستي هاي روش هاي فوق  و} {رابطه
تالش زيادي  )5-34: 1389( عسكري و كاشيان .بكاهد و به بر آورد نسبتا دقيق تري دست يابد

ي جهت برآورد زكات انجام دادند اما در نهايت به همان مدل ثامني كيواني ه مدل جديدئبراي ارا
گيلك حكيم آبادي مدل در پژوهش حاضر ضمن بيان تفصيلي فروض و نكات  .رسيدند) 1377(

و زكات استان قم بر آن  پيشنهاد ه به فروض اصالح شدهطرح و روشي جديد با توجآن  اشكاالت
  .شوداساس برآورد مي 

                                                 
  .مي باشد باشد و اگر زمين كامال آبي   اگر زمين كامال ديم باشد  - 1
با توجه به اينكه در فقه تنها هزينه هاي متغير قابل كسر كردن از شموليت زكات است در اينصورت درآمد خالص  مشمول   - 2

  . NTR=PQ-TVC: عبارت است از
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  تطبيقي اختالف آراي فقهي مطالعه - 
فقهاي اماميه بر اين مسأله اتّفاق نظر . ديث بيان شده استاحاوجوب زكات به صراحت در قرآن و 

در نزد اهل سنّت  .دارند كه وجوب زكات از ضروريات دين است و منكر آن با علم به آن كافر است
از طرف  زيع آن بين مستحقّانآوري و تو جمعافزون بر اصل وجوب زكات بر صاحبان نصاب، وجوب 

وجوب زكات متّفق اصلِ در اسالم جهان  اگرچه مذاهب پنجگانه .دولت امري اجتناب ناپذير است
ضيق موارد زكات موجب وفور اموال زكوي يا قلّت آن  اما نظرات آنها دربارة سعه و القول هستند

افزايش يا كاهش اموال زكوي و در  تواند اثر مهمي روي از اين رو، انتخاب رأي فقهي مي. شود مي
وري  آنچه كه در عصر حاضر در كارآيي و بهره. نتيجه زدودن فقر از چهره جامعه اسالمي داشته باشد

مشمول زكات و اموال  اشخاص ضيق در دو جهت زكات از حيث فقهي در رفع فقر مؤثّر است، سعه و
اند، داراي بيشترين عايدات زكات  نبهمذاهبي كه قائل به توسعه در هر دو ج. مشمول زكات است

هستند، و مذاهبي كه قائل به ضيق در هر دو جنبه باشند، داراي كمترين عايدات زكات بوده در نتيجه 
خالصه نظرات مذاهب  )46-50: 1384(توسلي  .قادر به حل مشكل فقر به وسيله زكات نيستند

  :آورده است زيرجداول در  راجديد اهل سنّت  اجتهاداتپنجگانه و 
  مشمول زكات شخاصا - )1(جدول 

 وجوب        

  
  زكات در مال

  حنبليه  مالكيه  شافعيه  حنفيه  اماميه
-اجتهادات

جديد اهل 
  سنّت

 واجب است  واجب نيست  صبي
  واجب است  واجب است  واجب است  واجب است  در غالت اربعه

 واجب است  واجب نيست  مجنون
  واجب است  ب استواج  واجب است  واجب است  در غالت اربعه

  واجب نيست  واجب نيست  واجب نيست  واجب نيست  واجب نيست  واجب است  كافر
  واجب است  واجب است  واجب است  واجب است  واجب است  واجب است  مسلم بالغ عاقل

  

3
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  پنجگانه به انضمام اجتهادات جديد اهل سنّتاحكام مربوط به هر يك از اموال به نظر فقهاي مذاهب  - )2(جدول 

 

  شافعيه  حنبليه  حنفيه  مالكيه  اماميه  اموال
 اجتهادات جديد
  اهل سنّت

  مالحظات

عي
ت زرا

ثرو
  

گندم، جو، خرما،( غالت اربعه
آب باران يابا مشروب )كشمش

  نهر

زكات واجب 
    %10زكات واجب    %10زكات واجب %10زكات واجب   %10زكات واجب  %10زكات واجب   10%

مشروب با آب غالت اربعه
  چاه و دستي

زكات واجب  
    %5زكات واجب    %5زكات واجب %5زكات واجب     %5زكات واجب    %5زكات واجب     5%

  ساير محصوالت زراعي
عدم وجوب 

زكات  *زكات
  مستحب است

زكات واجب در آنچه
كه براي مصرف سال

شود هزينه و ذخيره مي

در هرزكات واجب
چيزي كه از زمين 

رويد جز چوب، سبزي، مي
  ني

زكات واجب در 
آنچه كه كيل و وزن

  شود مي

زكات واجب در آنچه 
كه براي مصرف سال 

 شود هزينه و ذخيره مي
خمس از باب منفعت كسب*  زكات واجب

واني
ت حي

ثرو
  

احشام سه گانه شتر،  سائمه
  معلوفه گاو، گوسفند

عدم  واجب
عدم  واجب  عدم وجوب واجبواجبزكات  واجب  *وجوب

  زكات واجب  عدم وجوب واجب  وجوب
خمس از باب  منفعت كسب*  زكات واجب

زكات  خيل سائمه
خمس از باب  منفعت كسب*  زكات واجب  عدم وجوب  عدم وجوب  زكات واجب  عدم وجوب  *مستحب

خمس از باب  منفعت كسب*  زكات واجب  عدم وجوب  زكات واجب  زكات واجب  عدم وجوب *عدم وجوب  عسل و منتجات حيواني
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  شافعيه  حنبليه  حنفيه  مالكيه  اماميه  اموال
 اجتهادات جديد
  اهل سنّت

  مالحظات

ث
مالي

ي و 
ت پول

رو
  

    زكات واجب  زكات واجب  زكات واجب  زكات واجب  زكات واجب زكات واجب  )طال و نقره(نقدين 

اسكناس و (پولهاي كاغذي 
  )غيره

از باب (خمس 
طال و در صورتي كه با *    زكات واجب  زكات واجب واجب** زكات  زكات واجب  زكات واجب  )منفعت كسب

  نقره معاوضه گردد

از باب(خمس  طال و نقره غير زينتي
    زكات واجب  زكات واجب  زكات واجب  زكات واجب  زكات واجب  )منفعت كسب

  عدم وجوب عدم واجب  زكات واجب زكات واجب عدم وجوب عدم وجوب طال و نقره زينتي
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  مورد ثروت ملّي 21مورد مشموليت از  - )3(جدول 

  هبمذ
تعداد عناوين 
  مشمول زكات

تعداد عناوين 
  مشمول خمس

تعداد عناوين عدم 
  مشموليت زكات و خمس

  مالحظات

    0  17  4  اماميه
    8  2  11  مالكيه

    7  3  11  حنفيه

    8  2  11  حنبليه
    9  2  10  شافعيه

    2  2  17  فقه جديد اهل سنت
 

م مذاهب، بر مسلم بالغ عاقل به همان گونه كه از جدول شماره يك پيدا است، بنابر اجماع تما
در . در مذهب مالكي و شافعي و حنبلي مال كافر استثنا شده است. شرط نصاب، زكات واجب است

مذهب حنفي افزون بر مال كافر، مال صبي و مجنون در صورتي كه غير از غلّات اربعه باشد استثنا 
  .گرديده است

اما برخي از علماي اهل سنّت . جب نيستدر فقه جديد اهل سنّت كماكان بر كافر زكات وا
كنند، از آنجا كه معافيت غير مسلمانان ساكن در محدوده حكومت اسالمي باعث توزيع  استدالل مي

از اين رو، مالياتي  ،گردد عادالنه درآمد و ثروت در جامعه و تجمع ثروت در دست غير مسلمانان مي
هاي رفاه عمومي براي  ت همانند زكات بايد در فعاليتمساوي با زكات بر آنان وضع شود و اين ماليا

  .جامعه غير مسلمانان در كشور اسالمي مصرف شود
اما امام مسلمين عليه السالم يا . در مذهب اماميه بر اموال صبي و مجنون زكات وضع نشده است

انين از زكات واجب در مذهب اماميه گرچه اموال صبيان و مج. تواند از كافر زكات اخذ كند نائب او مي
معاف هستند، اما با مشمول زكات شدن اموال غير مسلمانان بالغ عاقل، به عالوه اموال مسلمانان بالغ 

 )3(و جدول  )2(با نگاهي به جدول . آيد منبع عظيمي از ثروت جهت اخذ زكات فراهم مي ،عاقل
دهد مشمول  لّي را تشكيل ميثروت ماموال و عنوان كه مجموع  21بينيم، در فقه اماميه همه  مي

  .گيرد قرار مي يعني زكات و خمس فرائض مالي اسالم
خش اصلي عدادي از آنها در اقتصاد معاصر، بعنوان كه ت 9تا  8در مذاهب چهارگانه اهل سنّت  

جديد اهل  اجتهاداتگرچه در . اند دهند از دامنه فرائض مالي اسالمي خارج گشته ثروت را تشكيل مي
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اند و تنها دو عنوان كه آنهم اهميت  عنوان مشمول زكات گرديده 17امر اصالح شده و  سنّت اين

  اند  چنداني ندارد از مشموليت زكات خارج شده
سوره توبه به اتّفاق قائلند كه  60و اما در مورد مصارف زكات، همه مذاهب پنجگانه براساس آيه 

آوري  ات در آن شهري كه زكات جمعاگر مستحق زك 1.اصناف مستحق زكات هشت صنف هستند
هرگاه زكات به هر دليلي كفايت  ان آن را به شهر ديگر انتقال داد وتو شود، وجود نداشته باشد مي مي

الحر العاملي، ( نكرد امام موسي بن جعفر عليه السالم فرمودند كه مابقي را بايد حكومت بپردازد
  .)3 ح ،9 ج ه،1413

  ر مقدار عايدات زكاتفقهي ب ميزان تأثير ديدگاه - 
هاي موجود در ميان علماي اهل  ديدگاه )528-530، 1418( درباره اتخاذ رأي فقهي، منذر قحف

داند كه زكات را تنها بر چهار قلم  دسته اول را ديدگاه سنّتي مي. كند سنّت را به سه دسته تقسيم مي
داند، وي دسته دوم را  انه واجب ميطال و نقره، مال التّجاره، احشام سه گانه و غلّات چهارگ ،پول

داند كه يكي از علماي مشهور در جهان اهل سنّت به ويژه در مسأله زكات  ديدگاه شيخ قرضاوي مي
اين دو قلم عبارتند از . در اين ديدگاه دو قلم ديگر به اموال مورد تعلّق زكات اضافه شده است. است

وري، حقوق بگيري رسمي يا  نيروي كار اعم از پيشهدرآمد ناشي از نيروي كار كه شامل همه انواع 
عايدي % 5هاي حقوقي اين دو قلم با نرخ  مستمري بگيري غير رسمي است و نيز بازدهي دارائي

اي است  دسته سوم به نظر منذر قحف نظريه. عايدي خالص مشمول زكات هستند% 10ناخالص و يا 
اساس اين . گيرد موارد ثروت و درآمد را در بر ميتر فقها مشهور است و همه  كه در بين نسل جوان

و مال شامل همه آن چيزهايي است » از اموال آنها زكات بگير«: گويد نظريه آيات قرآن است كه مي
گويد اگر اينها در  ضمن مقايسه اين سه ديدگاه مي )536همان منبع، ( وي .كه يك فرد مالك است

شد كه براساس ديدگاه سنّتي عايدات  يجه آن اين ميشد، نت هشت كشور مختلف اسالمي اجرا مي
گرديد و براساس نظريه  مي) GNP(توليد ناخالص داخلي  % 5/1تا % 1زكات به طور تقريبي 

. رسيد مي% 8تا % 5/5ديد اهل سنّت به حدود شد و براساس ديدگاه ج مي% 7تا % 5/4قرضاوي بين 
برد در  مثل پاكستان كه از فقر گسترده رنج مي در حالي كه مقدار الزم براي رفع فقر در كشوري

از اين رو، ديدگاه سنّتي درباره اموال مورد تعلّق زكات داراي كمترين عوايد . است GNP% 4حدود 

                                                 
 .رمين و في سبيل اهللا و ابن السبيلانّما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفه قلوبهم و في الرّقاب و الغا - 1

4



  91                                           )           ان قممطالعه موردي است(ه روشي براي برآورد زكات ئارا

 

ترين  تواند مهم بنابراين، انتخاب رأي فقهي مي. در مقايسه با ديدگاه قرضاوي و ديدگاه جديد است
  .امر ريشه كني پديده فقر در يك كشور اسالمي داشته باشد پيامد را در توانايي عوايد زكوي در

و اما براساس نظرات فقهاي اماميه، با اين كه زكات بر سه قلم وضع شده است اما در عمل با 
توجه به تغيير اوضاع اقتصادي و اوصاف اموال زكوي در اقتصاد معاصر تنها از يك قلم كه غلّات 

 ،زيرا در اقتصاد كنوني بخش اعظم احشام سه گانه. دريافت كردتوان زكات  چهارگانه باشد، مي
از اين رو، در عمل تنها . معلوفه و غير سائمه هستند و پول كنوني هم ديگر سكه و طال و نقره نيست

با اين بيان . توان از غلّات چهارگانه كه شامل گندم، جو، خرما و كشمش است زكات دريافت كرد مي
در اقتصاد  افزون بر اين كه. به رفع فقر كندتواند كمك مؤثري  اين زكات نمي مسلّم است كه دريافت

با اين همه كياء . كند هايي است كه از دولت يارانه دريافت مي كنوني بخش كشاورزي جزو بخش
اين پژوهش برآمد كه آيا مقدار عايدات زكات حاصل از غلّات انجام درصدد  )84 :1382( الحسيني

تواند كمبود غذايي فقراي كشور را تأمين كند يا خير؟ وي با  مي هضمام زكات فطرچهارگانه به ان
برآورد مقدار زكات كل كشور و برآورد كمبود غذايي فقراي كشور براساس اختالف خط فقر خوراكي 
و هزينه خوراكي سرانه براساس تقويم ريالي كسري كالري نشان داد كه فقر غذايي در 

  .تواند توسط زكات پوشش داده شود نميترين حالت  خوشبينانه
وي براي مقايسه بين مقدار زكات كل كشور و فقر غذايي جامعه مقادير زكات كل كشور را در 

هاي  هاي مختلف هزينه حسابداري برآورد كرد و نشان داد مقادير زكات كل كشور در حالت حالت
ترين حالت  وي خوشبينانه. شور استكمتر از ميزان برآورد فقر غذايي ك 1مختلف هزينه حسابداري

يعني هزينه حسابداري صفر را براي مقايسه در نظر گرفت و نشان داد كه با اين حال اختالف فاحشي 
اين امر بيان كننده ناكارآمد بودن اين . بين آنها مبني بر بيشتر بودن كمبود غذايي كشور وجود دارد

  .تواند فقر غذايي جامعه را به طور كلي پوشش دهد به عبارت ديگر اين مقدار زكات نمي. زكات است

                                                 
، C=0 ،C=%5 ،C=%10 ،C=%15: هزينه حسابداري در نظر گرفته شده  به وسيله اين پژوهشـگر محتـرم عباتنـد از    - 1

C=%20 ،C=%30 ،C=%40 ،C=%50 ،C=%60.  
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  شكاف بين زكات بالقوه و زكات جمع آوري شده

كه اگر مشكل فقهي زكات در مذهب اماميه حل شود و اهم ال به پاسخ اين پرسش مي پردازيم ح
پاسخ اين پرسش را بر  »؟آيا مشكل فقر  به وسيله زكات حل مي شود « اموال مشمول زكات گردد

زكات را به اهم با اجتهادات جديد پايه  اهل سنت. توان داد ساس تجربيات كشورهاي اسالمي ميا
. ندند حل كنمشكل فقر را مي توانبه طور بالقوه بر اساس پژوهش منذر قحف  اموال گسترش دادند و

اگر چه در كشورهاي اسالمي مشكل فقهي حل شده است، اما در عمل و اجرا، با اين همه 
هاي مديريتي و اجرايي در كشورهاي اسالمي مورد مطالعه،  دهد سيستم هاي آماري نشان مي پژوهش

در افزايش عوايد زكوي و زدودن فقر از چهره جامعه اسالمي موفّقيت آميز نبوده و اثر ناچيزي بر رفع 
  .فقر داشته است

ند و بين زكاتي كه در پردازببالقوه بايد به طور آمارها نشان دهنده شكاف عميق بين زكاتي كه 
. شود آوري مي پردازند، است و نوعاً بين يك پنجم تا يك دوازدهم زكات بالقوه جمع عمل مي

آوري شده در آنها كفاف  كشورهايي كه در آنها نظام پرداخت الزامي برقرار است، گرچه زكات جمع
آوري  بر بيشتر از زكات جمعبرا 15تا  4آوري شده  كند ولي همين مقدار زكات جمع فقر فقرا را نمي

كه در آن نظام در پاكستان . شده كشورهايي است كه در آنها نظام داوطلبانه پرداخت برقرار است
در حالي كه  استGNP  صددر 3/0 كل عايدي ساالنه زكاتپرداخت الزامي زكات برقرارمي باشد 
  .) 195-199، 1384 توسلي،( نياز دارد  GNPدرصد  4اين كشور براي پوشش فقر حداقل به 

اين . داند ميزان عايدات زكات را به چند متغير مهم وابسته مي ) 535، م2000( منذر قحف
سهم بخش  -3سطح درآمد و رفاه  -2توزيع ثروت در كشور مسلمان  -1: متغيرها عبارتند از

معيت جا -5كارآيي مديريت زكات  -4خصوصي در مقابل بخش عمومي در مالكيت ثروت و درآمد 
در صورت بهبود بخشي تمام متغيرهاي فوق  .قوانين زكات با مالحظه اموال مورد تعلّق زكات

توان اميدوار بود كه فريضه زكات وظيفه خودش را به خوبي انجام داده و موجب رفع فقر از جامعه  مي
  .اسالمي گردد

5 -
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  پيشنهاد روشي براي برآورد زكات بالقوه - 
و  زكات جمع آوري شده زكات بالقوه هر منطقه جهت مقايسه آن با داشتن تخميني از مقداربراي 

با توجه به كاستي هاي  .آن داريمبر آورد براي   كاملبهره برداري هاي مديريتي نياز به مدل هايي 
ه به اين كه اين مدل نيز دچار مدل هاي پيش گفته و اصالح برخي از آنها در مدل گيلك و با توج

اصالح مدل پيشنهاد آنگاه با  ،طرحممدل ايشان  برخي اشكاالت وهش حاضرپژ دراشكاالتي است 
  .زكات بالقوه استان قم را تخمين مي زنيم ،شده

در كاهش فقر ) گندم و جو(توان زكات  يبررس«ي با عنوان در تحقيق) 110-122: 1385(گيلك 
ه به فروض با توج )54 :1382(پيشنهادي نظري و گيلك از رابطه »  )استان گلستان يمطالعه مورد(

 .است كرده و نكات زير استفاده

تقريبا تمام  انشناسكار بنا بر اظهار  ،زيرا .تمام گندم و جو در استان مشمول زكات است. 1
  .بهره برداران در استان باالي حد نصاب توليد مي كنند

  . نيستفرقي بين محصوالت توليد شده توسط بخش دولتي و بخش خصوصي  .2
يه زكات، ميزان محصول گندم و جو يا ارزش آن ها پس از كسر هزينه هاي قابل قبول اپ. 3

لق زكات در ملكيت مؤدي كيلو گرم بوده و هنگام تع 207/847كه بيش از حد نصاب يعني 
  .درنظرگرفته شده است ،قرار دارد

كليه  هزينه هاي قابل قبول شامل تمام هزينه هاي حسابداري است و يا به عبات ديگر .4
بر اين بنا .پرداخت هايي است كه براي كاشت، داشت و برداشت محصول صورت مي گيرد

  .هزينه هاي ضمني يعني هزينه هاي عواملي را كه در ملكيت مؤدي است، در بر نمي گيرد
البته اگر  .صد استنرخ زكات در زمين هاي ديم ده درصد و در زمين هاي آبي پنج در. 5

عرف مردم آن را آبي يا ديمي تلقي نكنند نرخ  كه ديم باشد، در صورتي زمين تلفيقي از آبي و
در فقه اصطالح آبي و ديمي يك اصطالح عرفي  .آن به همان نسبت در نظر گرفته مي شود

است كه نزد مردم منطقه زمين ديم به زميني گفته مي شود كه فقط از آب باران و سيالب 
كه با آب چاه و به صورت دستي يا ماشيني آبياري ها آبياري شود و زمين آبي زميني است 

 450در حالي كه در اصطالح علمي و جهاد كشاورزي به زمين هايي كه بيش از  .مي گردد
آب رسيده باشد، آبي گفته  ميلي متر در سال چه از طريق باران و يا آبياري ماشيني و دستي

. ن ميزان مشروب شده باشندو زمين هاي ديم زمين هايي هستند كه كمتر از اي مي شود

6
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اطالعات درباره ميزان محصول، هزينه ها، آبي و ديمي بودن از اطالعات جهاد كشاورزي 

به  .بدست مي آيد كه براي استفاده در بر آورد بايد به تفاوت هاي پيش گفته توجه شود
قرار  كات بسيار مهم مورد غفلتندر مطالعات قبلي، اين  ) 115-117 :1385(عقيده گيلك 

 1385 (كه وي  ضمن اين .آورد نادرستي از زكات شده استجب برگرفته است و در نتيجه مو
  :ديل به شرح ذيل را در نظر گرفته استدو تع) 117: 

به نظر زيرا  .انجام داده استدرباره بر آورد هزينه هاي قابل قبول را لين تعديل اووي 
داشت است و هزينه ي كاشت، داشت و بركليه هزينه ها هزينه هاي اعالم شده شاملوي 

 شناسان استانبر اظهار كاربنا .تفكيك نشده استاز هم هاي حسابداري و هزينه هاي ضمني 
صد كل ند و هزينه زمين تقريبا پنجاه دركه غالب گندم كاران مالك زمين هست و اين گلستان

به ويژه زمين داران بزرگ كه تعدادي از مالكين  هزينه ها را تشكيل مي دهد و به عالوه اين
مالك ماشين آالت كشاورزي هستند و هزينه آماده سازي زمين حدود چهل درصد هزينه ها 

 صد كل هزينه هايقبول دو سناريوي چهل و پنجاه در براي هزينه هاي قابل وي است،
  .اعالم شده در نظر گرفت

مربوط  داده است  ي كه وي بر اساس نظر كارشناسان استان گلستان انجامتعديل ديگر
و در نتيجه ميزان زكات  زكاتهاي نرخ  جابجايي وزن كه دراست به اصطالح آبي و ديمي 

كشت زير زمين هاي % 70كارشناسان حدود اين بنا به اظهار . برآوردي تأثير چشمگيري دارد
ي اكثر يك بار آبياري مدعمدتا از طريق آب باران مشروب مي شوند و يا حاستان گندم و جو 

صد ديگر زمين ها نسبتا آبي ي اطالق مي شود و در مقابل سي دربه آنها ديم عرفكه شوند 
   .به صورت زير بدست مي آيدمتوسط از اين رو نرخ زكات  .تلقي مي گردند
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  ارايه برخي مفاهيم، نقد مدل گيلك و ارايه مدل جديد - 7
است و هزينه هاي نمودن جو قابل كسر  بر اساس احكام فقهي تنها هزينه هاي متغير توليد گندم و

ثابت مثل هزينه فرصت زمين و هزينه سرمايه هايي از قبيل وسايل زراعت مثل تراكتور و كمباين و 
، 1380بني هاشمي، (د نبايد جزء مخارج قابل كسر كردن به حساب آيد نغيره اگر در ملكيت زارع باش

: ازيجه تابع زكات عبارت است در نت). 2040-1880، مسايل توضيح المسايل مراجع

 
 

 

در سالنامه هاي آماري عبارت است از هزينه هاي كاشت، داشت، برداشت و ) (هزينه كل 
مالك زمين باشند هزينه زمين به يقين جزء هزينه زمين و با فرض اين كه همه كشاورزان  هزينه
) 1386(در سالنامه آماري استان قم  .كه قابل كسر كردن از هزينه كل مي باشداست ) (ثابت 

لذا با مشكل عدم . ذكر شده است به رغم گفته گيلك همه هزينه ها حتي هزينه ضمني به تفكيك
  .تفكيك مواجه نيستيم

 تعديل درباره بر آورد هزينه بر اساس ،تعديل اصطالح آبي و ديمي گيلك در مباحث باال ضمن
 در سناريوي اول. براي برآورد زكات در نظر گرفت %40و  %50 دو سناريو هزينه اي هاي قابل قبول

باتوجه به نظر كارشناسان براي همه زمان ها يك هزينه پنجاه درصدي از كل هزينه ها را در صورت 
دن براي بدست آورقابل كسر كردن از هزينه كل  فرصت زمين مالك بودن زمين به عنوان هزينه

تخمين هزينه زمين در بين كارشناسان منطقه اي و جاست كه ناي مسأله  اما .دانستهزينه متغير 
به عنوان . اختالف قابل توجه داردگيلك اشاره كرد  كه كارشناسان سالنامه هاي آماري همان گونه

آماري كه توسط كارشناسان سالنامه  86تا  81براي استان قم از سال زمين نمونه متوسط هزينه 
اگر قرار باشد براي بدست  حال). 1386سالنامه آماري قم، ( است %12.04تخمين زده شده برابر 

دچار از هزينه كل كسر كنيم كه اختالفي است  را زمينفرصت هزينه ) TVC(آوردن هزينه متغير
ه به همان صورت كهزينه متغير را مستقيم بهترين راه حل اين است كه  .مشكل تورش خواهيم شد
ر هزينه فرصت زمين با عنوان هزينه هاي كاشت، داشت و برداشت در كنا در سالنامه هاي آماري

و  كه برآورد مقدار هزينه هاي كاشت، داشت و برداشت اختالفي نيست ضمن اين. كنيمآمده استفاده 
  .به واقعيت نزديكتر است



  1393 تابستان، )70مسلسل (بيست و دوم شماره /پژوهشنامه ماليات                                     96
گيلك ز قبيل تراكتور و كمباين اگر غالب زارعين هم مالك زمين باشند و هم مالك وسايل زراعت ا 

در . گرفت  ميرا در نظر  ) (صد سناريوي نود دربايستي در مدل خودش 
. خواهد بودقابل كسر كردن از درآمد كل ) (صد به عنوان هزينه متغير اين صورت تنها ده در
 در نتيجه  و  زيرا با توجه به اين كه

و مقدار زكات عبارت خواهد بود   :از رت خواهد شددرآمد خالص عبا و
هزينه متغير كاشت،  %40را زمين و اگر هزينه آماده سازي  : از

در اين  .هزينه كل مي شد %30داشت و برداشت در نظر بگيريم در اينصورت هزينه آماده سازي 
  .تر بودلبه عنوان هزينه متغير قابل قبو هزينه كل %20صورت سناريوي 
بر مقدار  خواهد شد %10و  %5نرخ زكات بين  كه باعث جابجاييديمي  آبي و اتتعديل اصطالح

چنانچه در مورد استان گلستان كه يك استان گندم كار و باران خيز است . دارد زكات تأثير بسزايي
در نظر % 5آن آبي با نرخ زكات % 30و % 10زمين هاي زراعي ديمي با نرخ زكات % 70مي بينيم 

مقدار معتنابهي زكات حاصل خواهد  ،از كل زكات توليدي %8.5لذا با نرخ متوسط . گرفته شده است
اما مسأله اين است كه در . در نتيجه مي تواند نتايج و تحليل هاي متفاوتي در پي داشته باشد. شد

تعريف  ،ه آمدهسالنامه هاي استان هاي ديگر دو اصطالح ديمي و آبي به همان صورتي كه در فق
آن قسمت از  ،در سالنامه آماري استان قممنظور از اراضي زراعي آبي به عنوان نمونه . شده است

شود و عرف محل آن را به نام كشت آبي  اراضي زراعي است كه زراعت انجام شده در آن آبياري مي
اورزي انجام شده منظور از اراضي زراعي ديم آن قسمت از اراضي زراعي است كه كشو  دنشناس مي

شود و آب مورد نياز براي رشد گياه مستقيماً از طريق نزوالت آسماني تأمين  در آن آبياري نمي
بقيه  ،كه غير از باريكه باران خيز شمال ضمن اين). 163 :1386 سالنامه آماري استان قم،( شود مي

يه استان ها همان درصدهاي لذا براي بق .باران  قرار دارنداستان هاي كشور در نواحي خشك و كم 
  .سالنامه ها به واقعيت نزديكتر است

با اين تفصيل يك مدل برآوردي با فروض زير براي برآورد زكات استان قم و استان هاي غير از 
  . باريكه شمال پيشنهاد  مي شود

  .مالك زمين هستندتنها همه زارعين : اول فرض
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  . 1مي كنند همه زارعين بيش از حد نصاب توليد: فرض دوم
نسبت هر يك بر اساس سالنامه آماري رسمي تعيين  بودن زمين ها و يا ديمي بودنآبي : فرض سوم
  .مي شود

  .عبارت است از هزينه هاي كاشت، داشت و برداشت هزينه متغير :  مفرض چهار
  :با اين فروض مدل پيشنهادي براي برآورد زكات بالقوه به صورت زير است

  و  

  )( اگر كشت هم آبي باشد و هم ديمي -1

 

  )( اگر كشت تنها آبي باشد -2

 

  )( اگر كشت تنها ديمي باشد -3

 

 نسبت آبي بودن و ديمي و  ديمي -آبيمخلوط ندم يا جو زكات گ  در آن كه
  و

گندم يا جو ديمي است و زكات  زكات گندم يا جو آبي و و   
عبارت است از هزينه هاي كاشت، داشت و  و هزينه متغير توليد درآمد ناخالص و  

  .برداشت
  برآورد زكات استان قم  - 8

را برآورد كرده و قم ه استان زكات بالقوبا استفاده از مدل برآوردي باال صدد است تحقيق حاضر در
كه نوعاً با عناوين مصارف زكات هماهنگ ) ره(خميني امداد امام نسبت آن را با هزينه هاي كميته

كاشت، داشت و  هاي انجام شده در مراحل افزون بر اين كه در اين تحقيق نسبت هزينه. است بسنجد
  .سنجيم برداشت را با مجموع ارزش كل محصول نيز مي

                                                 
  .د نصاب استكنندگان بيش از حگندم كشت نمي كند و توليد توليد ييخودكفا يبرا يكس گريدوران د نيدر ا - 1
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  :الحظات برآورد زكاتبرخي م

هستند، به اين معنا كه اطالعات مورد نياز جهت  يآيد، جداول استخراج جداولي كه در پي مي -1
بلكه به صورت خام و در جاهاي مختلف منابع پخش . ستا برآورد به اين صورت در منابع نيامده

   .اند و ما براي رفع نياز برآورد آنها را در كنار همديگر قرار داديم بوده
در مورد متوسط هزينه توليد محصوالت كشاورزي در مراحل كاشت، داشت و برداشت، اوالً  -2

آمار و اطالعات در سالنامه آماري استان قم، تنها براي گندم و جو آبي درج شده بود و براي 
لذا ما با توجه به نسبت هزينه ديم به آبي در استان خراسان كه . هزينه ديم آماري نيامده بود

جو آبي لحاظ % 23هزينه گندم آبي و براي جو ديم % 20، ديم خراج كرديم، براي گندماست
هزينه  ،هاي كاشت، داشت و برداشت در سالنامه آماري استان، عالوه بر هزينه: ثانياً. ميكرد

هزينه فرصت زمين لحاظ  ،جا با توجه به اين كه در فقه ما در اين. آيد هم مي زمين فرصت
  . اين هزينه را كسر كرديم باشد،شده كه اجاره  شود مگر آن نمي

 9تا  7هاي  بندي كرديم و در جدول آوري و دسته جمع را اطالعات 6تا  4هاي  در جدول  -3
الزم به ذكر . ها را آورديم مجموع زكات و نسبت 10لقوه را برآورد كرديم و در جدول زكات با

 .استان قم زكاتي براي آن برآورد نشدغير قابل توجه بودن جو ديم در به است كه با توجه 
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  استان قم  1386تا  1380از سال ) گندم و جو (محصوالت كشاورزي  - )4(جدول 

  نوع
  
  سال

 جو گندم
  جو ديم  جو آبي  گندم ديم  گندم آبي

  عملكرد  توليد  سطح  عملكرد  توليد  سطح  عملكرد  توليد  سطح  )3(عملكرد  )2(توليد  )1(سطح

1380  11512  35907  08/3111  308  369  5/1199  24971  74290  04/2975  4  5  925  
1381  14719  54557  48/3842  500  500  1000  21909  70204  35/3204  -  -  -  
1382  14507  60469  37/4168  270  108  400  22460  77849  21/3466-  -  -  -  
1383  14226  69367  63/4872  120  120  1000  19487  72627  93/3726  29  59  59/2027  
1384  11848  46711  56/3942  770  448  8/581  19846  68815  46/3467  -  -  -  
1385  11894  33/52158  26/4385  908  5/692  67/762  27374  2/102761  97/3753  -  -  -  
1386  13972  61287  41/4386  829  918  1/1107  21466  75718  35/3527  -  -  -  

  
 ريزي و امور اقتصادي،  ، معاونت برنامه)1386تا  1380هاي  سال(هاي وابسته  كشاورزي استان قم، ادارات تابعه و شركت هاي سازمان جهاد اهم عملكرد و فعاليت: منبع استخراجي

  .اداره آمار 
  عملكرد به كيلوگرم در هكتار -3توليد به تن                  -2سطح زير كشت به هكتار             -1
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  )ريال( به قيمت جاري كشور) گندم و جو(ت كشاورزي محصوال ها و قيمت جدول هزينه - )5(جدول 

  نوع
  
  
  سال

  متوسط هزينه توليد در يك هكتار
تمام شده يك كيلوگرم محصول ) قيمت(هزينه 

  ساالنه منتخب

متوسط قيمت فروش يك
كيلوگرم محصول ساالنه 

  منتخب

  جو  گندم  جو ديم  جو آبي  گندم ديم  گندم آبي  جو ديم  جو آبي  گندم ديم  گندم آبي

1380  2519790  709520  2308140  767490  774  779  790  777  1049  819  

1381  2890530  895280  2630510  832260  847  870  829  926  1282  900  

1382  3990920  1133860  3324820  1148560  1112  1075  1052  1271  1499  1068  

1383  4394520  1238720  3807640  1248090  1256  1416  1260  1465  1695  1382  

1384  5231670  1403370  4116960  1350890  1436  1599  1469  1712  1868  1524  

1385  5231670  1403370  4116960  1350890  1436  1599  1469  1712  2068  1603  

1386  -  -  -  -  -  -  -  -  2089  2155  
  

  مركز آمار ايران ،1368 ،سالنامه آماري كشور: منبع استخراجي 
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مراحل كاشت، داشت و برداشت  هزينه توليد محصوالت كشاورزي درمجموع متوسط  - )6(جدول 
  )ريال( به قيمت جاري در يك هكتار، استان قم با كسر هزينه فرصت زمين

 نوع
  
        سال

  جو  گندم

  جو ديم   جو آبي  گندم ديم   گندم آبي

1380  2050000  410000  1800000  414000  

1381  3760000  752000  3290000  756700  

1382  4430000  886000  3470000  798100  

1383  3760000  752000  3290000  756700  

1384  4430000  886000  3470000  798100  

1385  5325000  1065000  5410000  1244300  

1386  5935000  1187000  5260000  1209800  

  
ريزي، دفتر  ، استانداري قم، معاونت برنامه1386سال  سالنامه آماري استان قم،:  3جدول شماره  ستخراجيامنبع 

  .آمار و اطالعات
 هاي گندم ديم و جو ديم در سالنامه آماري استان قم درج نشده است و لذا با توجه  الزم به ذكر است كه هزينه
برآورد درصدي هزينه كشت ديمي به كشت آبي اين نتيجه حاصل شد كه هاي اين اقالم در استان خراسان و  به هزينه

جو آبي است و لذا در اين جدول به صورت % 23حدود گندم آبي است و هزينه جو ديم % 20حدود هزينه گندم ديم 
  .تخمين آورده شده است
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  به قيمت جاري برآورد زكات گندم آبي استان قم - )7(جدول 

  نوع
  
  سال

سطح زير 
)تارهك(كشت

قيمت فروش يك 
كيلوگرم محصول 

  )ريال(ساالنه منتخب 

متوسط هزينه توليد 
گندم آبي در هكتار 

  )ريال(قم 

  مقدار توليد كل
  )كيلوگرم(

ارزش  مجموع
  ريالي
  

  ها مجموع هزينه
  )به ريال(

خالص ارزش پس 
  از كسر هزينه

  مقدار زكات
با احتساب (

5(%  

1380  11512  1049  000/050/2  000/907/35  000/443/666/37  000/600/599/23  000/843/066/14  150/342/703  

1381  14719  1282  000/760/3  000/557/54  000/074/942/69  000/440/343/55  000/634/598/14  700/931/729  

1382  14507  1499  000/430/4  000/469/60  000/031/643/90  000/010/266/64  000/021/377/26  050/851/318/1  

1383  14226  1695  000/760/3  000/367/69  000/065/577/117  000/760/489/53  422/642/489/53  121/482/674/2  

1384  11848  1867  000/430/4  000/711/46  000/437/209/87  000/640/486/52  000/797/722/34  850/139/736/1  

1385  11894  2068  000/325/5  330/158/52  440/426/863/107  000/550/335/63  460/876/527/44  822/393/226/2  

1386  13972  2089  000/935/5  000/287/61  000/543/028/128  000/820/923/82  000/723/104/45  150/236/255/2  
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  برآورد زكات گندم ديم استان قم - )8(جدول 

  

  
  نوع
  
  سال
  

سطح زير 
  كشت

  )به هكتار(

مقدار توليد 
  كل

  )كيلوگرم(

قيمت فروش يك 
  كيلوگرم محصول

  )ريال(

متوسط هزينه 
توليد گندم ديم 

  )ريال(در هكتار 

ارزش مجموع 
  ريالي

  )قيمت جاريبه (

مجموع 
  ها هزينه

  )به ريال(

خالص ارزش پس 
  از كسر هزينه

  )به ريال(

  مقدار زكات
  %)10با احتساب (

  )ريال(

1380  308  369000  1049  000/410  000/081/387  000/280/126  000/801/260  100/080/26  

1381  500  500000  1282  000/752  000/000/641  000/000/376  000/000/265  000/500/26  

1382  270  108000  1499  000/886  000/892/161  000/220/239  000/328/77- 
شدند( )متضرر

ــــــــــــــــــــ
ـــ

1383  120  120000  1695  000/752  000/400/203  000/240/90  000/160/113  000/316/11  

1384  770  448000  1867  000/886  000/416/836  000/220/68  000/196/154  600/419/15  

1385  908  692500  2086  000/065/1  000/090/432/1  000/020/967  000/070/470  000/007/47  

1386  829  918000  2089  000/187/1  000/702/917/1  000/023/984  000/679/933  900/367/93  
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  زكات جو آبي استان قم برآورد - )9(جدول 

  

  
  نوع
  
  سال

سطح زير 
  كشت

  )به هكتار(

مقدار فروش 
يك كيلوگرم 

  محصول

مقدار توليد 
  يك كيلوگرم

متوسط هزينه 
توليد جو آبي در 

  )ريال(هكتار 

  مجموع ارزش ريالي
  )به قيمت جاري(

  ها مجموع هزينه
  )به ريال(

خالص ارزش پس 
  از كسر هزينه

  )به ريال(

  مقدار زكات
  %)5حتساب با ا(

  )ريال(

1380  24971  819  000/290/74  1800000  000/510/843/60  000/800/947/44  000/710/895/15  500/785/794  

1381  21909  900  000/204/70  3290000  000/600/183/63  000/610/080/72  000/701/889- 
  ـــــــــــــ  )ضرر(

1382  22460  1068  000/849/77  3470000  000/732/142/83  000/200/936/77  000/523/206/5  600/326/260  

1383  19487  1382  000/627/72  3290000  000/514/370/100  000/230/112/64  000/284/258/36  200/914/812/1  

1384  19846  1524  000/815/68  3470000  000/060/874/104  000/620/865/68  000/440/008/36  000/422/800/1  

1385  27374  1603  200/761/102  5410000  600/203/726/164  000/340/093/148  600/863/632/16  180/643/831  

1386  21466  2155  000/718/75  5260000  000/290/172/163  000/160/911/112  000/130/261/50  500/056/513/2  
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  ها به ارزش كل محصول زكات بالقوه استان قم و نسبت هزينه مجموع -)10(جدول 
 نوع
  سال

موع زكات گندم آبي و ديممج
  )به ريال( و جو آبي 

نسبت هزينه كل گندم آبي به 
  ارزش كل محصول گندم آبي

نسبت هزينه كل گندم ديم به
  ارزش كل محصول گندم ديم

نسبت هزينه كل جو آبي به
  ارزش كل محصول جو آبي

1380  750/207/524/1  6/62%  32%  8/73%  

1381  700/431/756  79%  58%  8/114%  

1382  650/177/579/1  70%  7/147%  7/93%  

1383  321/712/498/4  5/45%  44%  8/63%  

1384  450/981/551/3  60%  81%  6/65%  

1385  002/044/105/3  7/58%  67%  9/89%  

1386  550/660/861/4  7/64%  51%  69%  

  %9/62  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  متوسط
5/55%  76%  
6/68%  5/81%  

 ها متضرر شدند در اين سال.  
 ميانگين با احتساب سال ضرر 

 ميانگين بدون احتساب سال ضرر  
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اش  كه نوعاً عناوين هزينه) ره( هاي كميته امداد امام خميني جهت مقايسه زكات بالقوه با هزينه
. كميته امداد در استان قم را در نظر گرفتيم 1385هاي سال  ت هماهنگ است، هزينهبا مصارف زكا

و  1ريال بوده است 000/042/572/236با هاي انجام شده كميته برابر  در اين سال مجموع هزينه
در نتيجه اين مقدار تنها . باشد ريال مي 002/044/105/3با برابر   7از جدول  1385زكات بالقوه سال 

در عين حال چون . دهد و لذا چندان قابل توجه نيست هاي كميته امداد را پوشش مي هزينه% 3/1
  .آوري شود يك واجب مالي است بايد جمع

استخراج كرديم كه  7براي مقايسه نسبت هزينه كاشت و داشت و برداشت، درصدها را در جدول 
حدود ) 1386تا  1380از (ت سال متوسط درصد هزينه گندم آبي براي هف: نتايج ذيل به دست آمد

به % 6/68شد و با احتساب سال ضرر، % 5/55براي گندم ديم، بدون احتساب سال ضرر، . است% 63
ين است و با احتساب سال ضرر ا% 76ت براي جو آبي، بدون احتساب سال ضرر اين نسب. دست آمد

  . شده است% 5/81نسبت 
  نتيجه گيري - 9

اسالم در اصل وجوب زكات متّفق القول هستند اما نظرات آنها دربارة اگرچه مذاهب پنجگانه جهان 
از اين رو، انتخاب رأي فقهي . شود ضيق موارد زكات موجب وفور اموال زكوي يا قلّت آن مي سعه و

روي افزايش يا كاهش اموال زكوي و در نتيجه زدودن فقر از چهره جامعه بر تواند اثر مهمي  مي
وري زكات از حيث فقهي در رفع فقر  آنچه كه در عصر حاضر در كارآيي و بهره. اسالمي داشته باشد
منذر قحف . ضيق در دو جهت اشخاص مشمول زكات و اموال مشمول زكات است مؤثّر است، سعه و

گويد اگر اينها در هشت كشور مختلف اسالمي  ضمن مقايسه سه ديدگاه مهم در ميان اهل سنت مي
تا % 1شد كه براساس ديدگاه سنّتي عايدات زكات به طور تقريبي  اين مي شد، نتيجه آن اجرا مي

5/1 %GNP شد و براساس ديدگاه جديد  مي% 7تا % 5/4گرديد و براساس نظريه قرضاوي بين  مي
در حالي كه مقدار الزم براي رفع فقر در كشوري مثل . رسيد مي% 8تا % 5/5اهل سنّت به حدود 

  . است GNP% 4برد در حدود  ه رنج ميپاكستان كه از فقر گسترد
از اين رو، ديدگاه سنّتي درباره اموال مورد تعلّق زكات داراي كمترين عوايد در مقايسه با ديدگاه 

ترين پيامد را در توانايي  تواند مهم بنابراين، انتخاب رأي فقهي مي. قرضاوي و ديدگاه جديد است

                                                 
  .، معاونت برنامه ريزي و امور مجلس، دفتر آمار و فناوري اطالعات 1385، ) ره(سالنامه آماري كميته امداد امام خميني  - 1
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اما براساس نظرات . يك كشور اسالمي داشته باشدعوايد زكوي در امر ريشه كني پديده فقر در 
فقهاي اماميه، با اين كه زكات بر سه قلم وضع شده است اما در عمل با توجه به تغيير اوضاع 

توان  اقتصادي و اوصاف اموال زكوي در اقتصاد معاصر تنها از يك قلم كه غلّات چهارگانه باشد، مي
معلوفه و غير سائمه هستند و  ،وني بخش اعظم احشام سه گانهزيرا در اقتصاد كن. زكات دريافت كرد

توان از غلّات چهارگانه كه  از اين رو، در عمل تنها مي. پول كنوني هم ديگر سكه و طال و نقره نيست
با اين بيان مسلّم است كه دريافت اين . شامل گندم، جو، خرما و كشمش است زكات دريافت كرد

اگر چه در كشورهاي اسالمي مشكل فقهي حل شده . به رفع فقر كند تواند كمك مؤثري زكات نمي
هاي مديريتي و اجرايي در  دهد سيستم هاي آماري نشان مي است، اما در عمل و اجرا، پژوهش

كشورهاي اسالمي مورد مطالعه، در افزايش عوايد زكوي و زدودن فقر از چهره جامعه اسالمي 
از طرف ديگر در برآوردهاي زكات بالقوه كه  .بر رفع فقر داشته استموفّقيت آميز نبوده و اثر ناچيزي 

بر اساس فقه موجود انجام شده است برخي پژوهشگران نشان دادند كه فقر غذايي فقرا را نيز نمي 
با بررسي روش ها و مدل هاي گوناگون ) 101-122 :1385(اما گيلك . توان با اين زكات تأمين كرد

سپس با استفاده از آن در برآورد زكات  ل جديدي را با پيشنهاد دو تعديل وتخمين زكات بالقوه مد
استان گلستان،  نشان داد كه مقدار زكات افزون بر رفع فقر مي تواند هزينه هاي كميته امداد امام 

 –پژوهش حاضر با روش توصيفي . استان را كه در راستاي مصارف زكات است بپوشاند) ره(خميني
در عين . ر را اثبات مي كند كه اختالف آراي فقهي در اموال مشمول زكات وجود داردتحليلي اين نظ

براي تصحيح مدل . حال اگر هم حل شود برآوردها نشان مي دهد حداكثر فقر فقرا را مي پوشاند
برآوردي قدري در هزينه هاي قابل كسر از مال زكوي تعديل شد و آن را به هزينه هاي واقعي 

و نيز درصدهاي آبي بودن و ديمي بودن زمين ها كه در نرخ متوسط زكات تأثير دارد نزديك تر كرد 
با توجه به نظر كارشناسان و بر حسب استان ها به خاطر تفاوت شرايط آب و هوايي، مختلف در نظر 

  .گرفته شد آنگاه با مدل پيشنهادي و اصالح شده زكات استان قم برآورد شد
استان قم هاي بالقوه گندم آبي و گندم ديم و جو آبي  ، هر يك از زكات10تا  4با توجه به جداول 

هاي كميته امداد  استان قم و هزينه 1385بالقوه سال در مقايسه زكات . به تفكيك برآورد شده است
هاي اين كميته است و  هزينه% 3/1در اين سال اين نتيجه حاصل شد كه زكات بالقوه تنها به اندازه 

هاي انجام شده با ارزش كل محصول  نتيجه جالبي كه از مقايسه هزينه. توجهي نيست لذا رقم قابل
  .رسد هم مي% 5/81به باال و تا حدود % 63ها نوعاً از  به دست آمد، اين بود كه نسبت
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