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  چكيده
از آنجا كه ماليات ابزار . روند درآمد دو هدف مهم هر اقتصادي به شمار ميرشد اقتصادي و توزيع عادالنة 

سياستي بسيار مهمي است كه اثر آن بر متغيرهاي زيادي از جمله نظام انگيزشي و انتخاب كار، فراغت و 
و تغيير نسبت مصرف به توليد ناخالص داخلي،  2در نتيجه رشد اقتصادي، تركيب توليد ناخالص داخلي

درآمد، بودجه دولت، و حتي محيط زيست قابل توجه است؛ نظام مالياتي از حساسيت خاصي  توزيع
توان از  مالي اسالم، زكات و خمس، و درسي كه مي - اين مقاله با تأمل در دو فرع عبادي. برخوردار است

د هدف اين راهبر. اين دو گرفت، درصدد است راهبردي جهت تنظيم نظام ماليات اسالم ارايه دهد
همان گونه كه يان تينبرگن برندة جايزة . افزايش هم زمان رشد اقتصادي و توزيع درآمد عادالنه است

نوبل نشان داده است كه براي تحقق اهداف اقتصادي چندگانه بايد به تناسب هر هدف، ابزاري را 
حقق دو هدف ، اين مقاله درصدد است كه نشان دهد اسالم براي ت)6: 1956تينبرگن، (استخدام نمود 

  .متفاوت در تنظيم نظام ماليه چه تدبيري انديشيده است

  هاي مستقيم و غير مستقيم، زكات، خمس تصاعدي بودن ماليات :واژه هاي كليدي

                                                            
 Email.elehi@mofidu.ac.irعضو هيأت علمي دانشگاه مفيد قم  -1
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  مقدمه - 1
 ،دو ديدگاه حطر. روند مي به شمار يتوزيع عادالنه درآمد دو هدف مهم هر اقتصادو رشد اقتصادي 

ز رشد ابيستم به نحوي تشديد نابرابري را پيش ني ةدوم سد آغاز نيمةزمان، در مبه صورت ه اًنسبت
 ةزمينه را براي توزيع عادالن ،جالب اين كه در هر دو ديدگاه رشد اقتصادي .دانست مياقتصادي 

بر مبناي لزوم  ،نوبل ة جايزةبرند ،)1954(وسط آرتور لويس ت گاه اولددي. ساخت مي درآمد فراهم
منطق اين نظريه به طور ساده بدين قرار . شكل گرفت» 1رخنه به پايين« ةريانباشت سرمايه و نظ

ست پس نابرابري باالي درآمدي كمتر ا هاي  در دهك است كه از آنجا كه ميل نهايي به مصرف
با تحقق . شود مي رشد بيشترو  سرمايه ةدرآمدي موجب افزايش پس انداز و در نتيجه افزايش ذخير

يابد و سطح درآمد سرانه در مسير  مي شهاي پايين افزاي آمد دهكآرام آرام درد اقتصادي، تن رشياف
  . شود مي گيرد و توزيع درآمد عادالنه مي همگرايي قرار

نوبل است كه بر  ةبرندگان جايز ازيكي ديگر  )1954( ديدگاه دوم مربوط به سيمون كوزنتس
يابد ولي  مي با نرخ كاهنده افزايش نيز نابرابري ،اساس شواهد آماري نشان داد كه با افزايش رشد

 Uنابرابري با رشد به صورت  ةدر نتيجه، رابط. يابد مي رابري كاهشبنابا افزايش رشد پس از مدتي 
 وفاقي بين اقتصاددانان در نحوة رابطة نظري، هنوز هيچ رغم ادبيات گستردة علي. اهد بودمعكوس خو

اند  قاطعي نرسيده نيز به نتيجةو مطالعات تجربي امده است بوجود نيبين رشد اقتصادي و توزيع درآمد 
   ).10: 2012سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي، (

از آنجا كه ماليات ابزار سياستي بسيار مهمي است كه اثر آن بر متغيرهاي زيادي از جمله نظام 
و تغيير  2توليد ناخالص داخلي فراغت و در نتيجه رشد اقتصادي، تركيب ،انگيزشي و انتخاب كار

، توزيع درآمد، بودجه دولت، و حتي محيط زيست قابل توجه توليد ناخالص داخلينسبت مصرف به 
لويس و  هاي  تا قبل از گسترش نظريه. است؛ نظام مالياتي از حساسيت خاصي برخوردار است

ت اكردند تا اثر مي حيكوزنتس، كشورها نظام ماليات مستقيم را معموال به صورت تصاعدي طرا
نياز فشار زيادي را بر اقشار محروم ايجاد  وزيعي آن چشمگيرتر باشد و تأمين درآمد مالياتي موردت

صورت گرفت و در واقع اين طراحي، نظام  1345م مالياتي ايران در سال ااولين طراحي نظ«. نكند
نخست به اين مجموعه قوانيني كه  شايد در نگاه. مستقيم را مورد توجه خود قرار داد هاي  ماليات

                                                            
1 . Trickle down 
2 . GNP 
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تصاعدي و قوانين مختلف براي انواع درآمدها  هاي  شود، نرخ مي مستقيم را شامل هاي  قانون ماليات
  .)15 : 1383يزدبان، ( "توجه كندجلب 

نظام ماليات مستقيم  يي در زمينةهاي جد لويس و سيمون، چالش هاي  پس از گسترش نظريه
اثر توزيعي آن و گيري سرمايه،  كارايي اين نظام مالياتي، نقش آن در شكل تصاعدي مطرح گرديد و

كه به صورت  1345در ايران نيز قانون ماليات مستقيم  .نقش آن در رشد مورد بحث قرار گرفت
ن با توجه به آتصاعدي  جةمورد بررسي قرار گرفت و در 1366 تصاعدي تنظيم شده بود در سال

هاي  اصالحيه قانون ماليات. درصد رسيد 75يش يافت و حتي به نرخ فضاي جنگ و انقالب افزا
بر فعاليت  1366نون تحت تأثير ادبيات جهاني و آثار مخربي كه اجراي قا ،1380مستقيم سال 

. شود مي هاي مستقيم تلقي تصاعدي ماليات ، گام مثبتي در جهت كاستن درجةها گذارده بود شركت
دو تغيير عمده را در  1380مستقيم سال  هاي  اصالحيه قانون ماليات") 18: 1383(يزدبان  ه گفتةب

مورد،  حذف قانون ماليات بر مجموع در آمد و دومين ،اولين مورد عمده... " .داين قانون ايجاد كر
ملموس تصاعدي بودن نرخ ماليات  ، كاهشدر هر دو تغيير ".ها است تغيير در نرخ ماليات شركت

  .خورد مي مستقيم آشكارا به چشم
توان از اين دو  مي مالي اسالم، زكات و خمس، و درسي كه -اين مقاله با تأمل در دو فرع عبادي

هدف اين راهبرد افزايش . گرفت، درصدد است راهبردي جهت تنظيم نظام ماليات اسالم ارايه دهد
نوبل  ةزجاي ةبرندهمان گونه كه يان تينبرگن . ستاهم زمان رشد اقتصادي و توزيع درآمد عادالنه 

استخدام ابزاري را  ،يد به تناسب هر هدفاحقق اهداف اقتصادي چندگانه بنشان داده است كه براي ت
ف متفاوت صدد است كه نشان دهد اسالم براي تحقق دو هداين مقاله در ،)6 :1956برگن، تين(نمود 

  .تدبيري انديشيده استدر تنظيم نظام ماليه چه 
اهميت و مختصات رشد  هبخش اول ب. بخش تنظيم شده است 5مه در اين مقاله به جز مقد

شود كه تدبير اسالم  مي در بخش دوم تالش. كند مي اقتصادي و توزيع عادالنه درآمد در اسالم اشاره
نيازمندي نظام در بخش سوم . ر ايجاد مسير پوياي بهينه براي تقرب به اين دو هدف واال درك شودد

در بخش چهارم با انجام يك شبيه سازي در  .گيرد مي مورد مطالعه قرار ،القمالياتي اسالم به اخ
تواند  مي شود كه مشروط به پشتيباني اخالق و مĤل انديشي، اجراي خمس مي زمينه خمس نشان داده

  .رسد مي در نهايت، مقاله با نتيجه گيري و جمع بندي به پايان. ثروت بينجامد ةبه توزيع عادالن
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  مختصات رشد اقتصادي و توزيع عادالنه ثروتاهميت و  - 2
 صات رشد اقتصادي از نظر اسالمتمخ -1- 2

و تسخير كننده  1آيات زيادي در قرآن مجيد وجود دارد كه نظام انگيزشي انسان به عنوان خليفه خدا
را به معناي  شكرر گا. او را بجاي آورد هاي  انگيزاند تا شكر نعمت مي را بر 2و زمين ها  آسمان

 متضمن ، آنگاه شكرخداوند به بهترين وجه به صورت سپاسمندانه تعريف نماييم هاي  بكارگيري نعمت
هو انشاكم من «فرمايد  مي سوره هود 61خداوند در آيه . ايجاد حداكثر كارآيي خواهد بود مفهوم

. شتاعمران و آبادي آن واد را از زمين پديد آورد و شما را به يعني او شما» االرض و استعمركم فيها
برداري از مواهب طبيعي اهتمام جدي صورت گيرد و  كند كه به بهره مي بنابراين عبادت خداوند اقتضا

قرآن وجود دارد  آيات متعددي در. داشته باشد مسلما اين تالش نبايستي آهنگ تخريب محيط زيست
  .را بر نمي تابد كه فساد در زمين

اوند بايستي مظهر اسماء خدا باشد لذا ظهور دو اسم خالق و بديع انسان در سوي ديگر، خليفه خد
شود كه جهان بيني اسالمي و  مي در مجموع مالحظه. دهد مي را به خالقيت و نوآوري سوق

سازد كه آهنگ رشد اقتصادي پايدار دارد و با معطل  مي قرآني فضايي را بر زندگي حاكم هاي  آموزه
  .ي سازگار نيستماندن هيچ منبع اقتصاد

 ةهاي رشد اقتصادي را از ديدگاه اسالم در بكارگيري هم توان مختصات و مؤلفه مي بر اين اساس،
پيشرفت فني، افزايش  ،منابع اقتصادي در حد اشتغال كامل و تالش براي نوآوري و افزايش رشد

بديهي است كه نظام مالياتي به عنوان يك خرده . نظام انگيزشي، و سازگاري با محيط زيست دانست
  .فوق سازگار باشد هاي  نظام بايد با مؤلفه

 در اسالم تمختصات توزيع ثرو -2- 2

بازدهي  تواند ناشي از كار يا درآمد مي. است 4و ثروت يك متغير انباره 3درآمد يك متغير جرياني
در حقيقت از انباشت پس اندازها حاصل ) دارايي پنهاني بدهي(ثروت يا دارايي خالص . سرمايه باشد

خانوارها از مصرف كفافي آبرومندانه برخوردار  خواهد كه همة ده، اسالم ميبه نظر نويسن. شود مي
                                                            

 .سوره بقره  30اشاره به آية  -1

يعني و آنچه را در آسمان ها و آنچه را كه در زمين است مسخر « .... و سخر لكم ما في السماوات: سوره جاثيه 13 اشاره به آية -2
  .براي مردمي كه مي انديشند نشانه هايي است] امر[قطعا در اين . شما كرد كه همه از اوست

3. Flow Variable 
4.  Stock Variable 
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ن مقاله به جاي توزيع اي بنابراين در. باشند و در عين حال توزيع ثروت نيز در جامعه متعادل باشد
  . ثروت استفاده شده است عادالنة درآمد از توزيع عادالنة

با كوشش محمدرضا حكيمي و برادران تالش زيادي در تنظيم  »كتاب الحياه«با توجه به اين كه 
مختصات اقتصادي به ويژه توزيع ثروت انجام داده اند، اين بخش را بر اساس نظرات مطرح شده در 

. بريم به پايان مي ها  اين كتاب و تفسيرهاي انجام شده از آن توسط نويسنده اصلي در ساير نوشته
ير آن بر نظام انگيزشي در بخش بعدي مورد تحليل و بررسي قرار مساوات و تأث نكتة معماگونة

  .گيرد مي
اسالم مساوات يك اصل كه در  در مجموعه كتاب الحياه معتقدند محمدرضا حكيمي و برادران

در مصرف را وجه تمايز  تامساو) 59 – 60 :1383(حكيمي ). 143:  1385آرمان مهر، ( بنيادين است
پس از بررسي اخبار زكات به اين نتيجه رسيديم كه اخبار و «: نويسد مي داند و مي جامعه اسالمي

يعني در . دشمار مي افراد و خانوارهاي جامعه اسالمي الزم ةاحاديث زكات، تساوي مصرف را براي هم
اسالم، تفاوت در مالكيت و آزادي آن، تا حدودي، و با قيودي كه شرع تعيين كرده، پذيرفته است، 

مساوي باشند و اگر در مواردي، طبق دين و ... نظر اسالم اين است كه بايد مردمان ليكن در مصرف
ما به واقع به اين نتيجه رسيديم، ليكن در . منطق زندگي، استثنايي ضرورت يافت ملحوظ گردد

لزوم مساوي بودن مصرف همگان را به صراحت مطرح نكرديم، به خصوص كه برادران  ،نهايت
  .»كه چيزي به صورت فتوي ادا نشود محترم تأكيد داشتند

اصل در تأكيد و تأكيد اصل  22نگر به مقوله عدالت توجه دارد و  حكيمي با غايتي مساوات
پردازد، به گونه اي كه حتي هدف نهايي اصل عدالت و توازن نيز  مي مساوات به عنوان غايت نهايي

  :نمايد مي اصل زير خالصه 8اصل را در  22اين ) 7–146 : 1385(آرمان مهر . مساوات است
  قواميت و اعتدال مالي.5اصل عدالت و توازن اقتصادي. 1اصل 

  كرامت انساني.6اصل معيشت هاياحسان و هماهنگ. 2اصل 

 تساوي در آفرينش.7اصل برادري و مساوات. 3اصل 

  توحيد.8اصل تعميم امكانات معيشتي. 4اصل 
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، لزوم اخبار ةبرداشت حكيمي و برادران به عنوان متخصصان بلندپاي همان گونه كه آشكار است،
در حالي كه فقها در حال حاضر به شرط اجتناب از مكاسب  تساوي مصرفي و توازن درآمدي است؛

ات مالي در مورد توزيع درآمد و ثروت واجب ةاحكام مربوط به كسب و كار، و تأديمحرمه، و رعايت 
ف نيز جز حليت، پرهيز از اسراف و تبذير حكم ديگري را مطرح مورد مصرارند و در قيد مازادي ند

برخي از فقهاء از جمله امام خميني معتقدند كه   ،سنه مازاد بر مؤنةآري در تعيين خمس . نمي كنند
در بخش بعدي نشان داده خواهد شد كه انضمام نظام  .باشد مي مازاد بر مصرف شأني مشمول خمس

  .تواند در رفع اين خأل مؤثر باشد مي ظام فقهياخالقي اسالم به ن
 طرح اسالم در ايجاد و تقويت رشد پايدار و توزيع عادالنه ثروت -3- 2

تساوي  چگونه طرح غايت عدالت به مثابة بخش مطرح است اين است كهاين كه در  سؤال اساسي
 ،گرديده استاسالم استخراج ) قرآن و سنت(ندي سمنابع  ه توسط حكيمي و برادران از مجموعةك

پيمانانش نشان داد  وي و همرتاريخ اتحاد جماهيرشو .تواند محرك خوبي براي رشد اقتصادي باشد مي
دهد و در  مي برد و رشد اقتصادي را كاهش مي مساوات طلبانه، كارآيي را به تحليل هاي  كه تالش

ساس طرح اسالم با طرح بر اين ا. گردد مي نهايت منجر به فروپاشي و گذار به نظام رقابتي بازار
فوق مطرح است  هاي  سؤال ديگري كه به موازات سؤال سوسياليستي كمونيستي چه تفاوتي دارد؟

 پاسخ داده ها  اين بخش در مباحث زير به اين سؤال. تفاوت طرح اسالم با طرح اقتصاد متداول است
  .شود مي
 مستقيم در اقتصاد متداول نظام ماليات مستقيم و ماليات غير -4- 2

لويس و كوزنتس و پس از فروپاشي  هاي  مستقيم در همه كشورها حتي پس از نظريه نظام ماليات
 تصاعدي درجة ي ساختنبا توجه به اين كه كم. رود مي نظام ماليات تصاعدي به شمار عمالً شوروي
تا  گرفتهيادي در اين زمينه صورت مناسب است مطالعات ز ينيازمند اتخاذ رويكرد ها  ماليات بودن

جمع  اين رويكردها را) 2005(كيفر . سازي نمايند اس آن شاخصرويكرد مناسب را شناسايي و بر اس
بر اساس . يكي از اين رويكردها، رويكرد توزيعي است. كرده است آوري و به صورت خالصه گزارش

ايشان در  صشاخ) M ()2011( اين رويكرد شاخص هايي ساخته شده است كه در مقاله تموتي متيوز
. مورد بررسي قرار گرفته است )K(، كاكواني )S( سوتيز )ST(مقايسه با سه شاخص ديگر؛ ستروپ
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به سياست مالياتي بستگي دارد بلكه وابسته به سطوح درآمدي  نه تنها 1عدد شاخص تصاعدي توزيعي
  .باشد مي توزيع نيز ي هو نحو

 )1987- 2010( شاخص تصاعدي بودن ماليات بر اساس چهار شاخص از -)1(نمودار 

  
  11: 2011تيموتي، : منبع

گونه كه اين  همان. روند تغييرات اين چهار شاخص در آمريكا نشان داده شده است )1( در نمودار
ز صفر است و اين گتر اد شاخص تصاعدي در تمامي دوره مورد بررسي بزرساز مي مشخص نمودار
   .دهد كه ماليات بر درآمد همواره تصاعدي بوده است مي نشان

سهولت . ماليات بر ارزش افزوده است ،مرسوم هاي  يكي از شيوه ،مستقيم در نظام ماليات غير
شكل م. آلي تبديل نموده است ايده آن را به نظام نسبتاً ،جمع آوري ماليات و صعوبت فرار مالياتي

دن آن بسيار ساده وتحليل نظري تنازلي ب. بودن آن است 2يتنازل مهمي كه در اين زمينه وجود دارد
باالي درآمدي  هاي  پايين درآمدي بيش از دهك هاي  چون ميل نهايي به مصرف در دهك. است

 ،ينبه آقايي و كميجا(كنند  مي است، لذا فقيران درصد زيادتري از درآمد خود را صرف پرداخت ماليات
زيادي  هاي  مورد بررسي آن تنازلي بودن در بعد تجربي نيز رابطة. )نيدنگاه ك 1390و لشكري  1380

با «و هر كدام با دو سناريو % 10و % 7در دو نرخ ) 1384(طيب نيا و همكاران. قرار گرفته است
                                                            

1  . Distributional Progressivity Index 
2 . Regressive 
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اند و به اين  به بررسي اثرات توزيعي ماليات بر ارزش افزوده پرداخته» بدون معافيت«و » معافيت
أثيري در مختلف پيشنهادي ت هاي  ماليات بر ارزش افزوده در گزينه كه اجراي اليحة اند نتيجه رسيده

آنچه كه اين مطالعه تالش در نفي آن دارد اين است كه تأثير . يران نداردا تغيير توزيع درآمد جامعة
يت اين ماليات بايد وضع ،يعني بر اساس تحليل. سوء ماليات بر ارزش افزوده بر توزيع در آمد است

تر سازد ولي در فضاي ايران وضعيت به  باال وخيم هاي  نسبت به دهكرا پايين درآمدي  هاي  دهك
در تواند  ر حال، از اين كه اين ماليات نميبه ه. اي نيست كه اين اثر سوء قابل توجه باشد گونه

  . جاي ترديد وجود ندارد ،تر ساختن توزيع درآمد نقش داشته باشد عادالنه
كند و نظام ماليات غير  نظام انگيزشي را تخريب مي ، مستقيمتصاعدي نظام ماليات به طور كلي، 

بنابراين ماليات در  .سازد مي نظام توزيع را عادالنه ،)ارزش افزودهماليات بر ( يمتداول تنازلمستقيم 
طوف به ماليات اقتصاد متداول نمي تواند كمكي به رشد اقتصادي بكند و تمامي اثر توزيعي آن مع

مستقيم است كه ممكن است بخشي از اين اثر توزيعي با ماهيت تنازلي ماليات بر ارزش افزوده خنثي 
  .شود

  زكات و خمس در بعد رشد اقتصادي و توزيع درآمد هاي  ويژگي -5- 2
، آن گونه كه در نظرات فقهي فقهاي شيعه ترديدي نيست كه واجبات مالي طراحي شده در اسالم

براي تأمين مالي دولت و تحقق اهداف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و منبع كافي  است،منعكس شده 
اي از  از زكات و خمس بالقوه نيز تكافوي گوشه برآوردهاي انجام شدهو  شود نميمحسوب فرهنگي 

گير مربوط جاي  از اين رو، براي نهادهاي تصميم. نمايد دولت و نظام حكومتي نمي ةنيازهاي گسترد
مستقيم و غيرمستقيم ديگري به موازات واجبات  هاي  باقي نگذارده است كه بايستي ماليات ترديدي

  .مالي طراحي و اعمال شود
در عين حالي كه اين مقاله ترديدي در روايي و لزوم طراحي مستقل نظام مالياتي به صورت 

لي و توجه به اين مندرج در واجبات ما هاي  موازي ندارد، بر ضرورت استخراج و استنباط ويژگي
ممكن است برخي از دانشوران اسالمي تصور . در طراحي نظام مالياتي تأكيد و اصرار دارد ها  ويژگي

قياس در اصول فقه روش شناسي  در حالي كهكنند كه چنين روندي ممكن است به قياس بينجامد 
طراحي نظام مالياتي در  كه اوالً تبايد توجه داش. مذهب جعفري مردود و باطل شناخته شده است

گنجد تا اصوال اين نگراني  مي كه اين نظام در چارچوب احكام فرعي فقهي دمتداول كسي ادعا ندار
حفظ و  ،اساس و مبناي اين طراحي. پيش بيايد كه طراحي بر اساس قياس صورت گرفته است
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احكام دهد و در تدوين  مي تدارك مصلحت عمومي است كه مبناي احكام حكومتي را تشكيل
حكومتي آنچه كه اهميت دارد اين است كه اثبات شود يا دست كم اطمينان حاصل شود كه طراحي 

بديهي است كه اين طراحي . نظام مورد نظر اين توانايي را براي حفظ و تدارك مصلحت عمومي دارد
چه بهتر در و بديل در پهنه جهاني و در طول تاريخ است و  جايگزين هاي  نيازمند بررسي تمامي نظام
در  ثانيا. يز توجه اساسي مبذول گرددقابل فهم در واجبات مالي ن هاي  طراحي اين نظام به يژگي

دقيق و موشكافانه واقع شده  هاي  قيح مناط مورد بررسيول فقه مذهب جعفري، مرز قياس و تناص
آن حكم موضوعي با تصور ادني  قياس اصولي، دقيقا همان تمثيل منطقي است كه بر اساس. است
تنقيح مناط، تالش بر اين روش شناسي در ست در حالي كه ابه موضوع ديگر  ، قابل تسريتهبمشا

است كه مناط تعلق حكم به موضوع مورد بررسي قرار گيرد در صورتي كه اطمينان قطعي حاصل 
مي موضوعاتي كه آنگاه حكم به تما ،شود كه مناط تعلق حكم، خصوصيت و ويژگي خاصي است

بدون ترديد اگر كسي بخواهد در چارچوب اصول فقه به . يابد مي واجد آن مناط هستند سرايت
واجبات مالي حكم آن را به  هاي  استخراج احكام فرعي بپردازد نمي تواند بر اساس تأمل بر ويژگي

اما . ط تعلق حكم بداندرا منا ها  تي سرايت دهد مگر اين كه با اطمينان قطعي اين ويژگيانظام مالي
اگر در صدد طراحي نظام مالياتي در چارچوب احكام حكومتي، و حفظ و تدارك مصلحت عمومي، 
تحقق اهداف مورد نظر باشيم سازگاري بيشتر آن با واجبات مالي مطلوب خواهد بود؛ به ويژه وقتي 

اند و از  واقعي وضع شدهكه باور ما اين باشد كه از يك سو احكام شرعي بر اساس مصالح و مفاسد 
  .سوي ديگر، اهداف نظام مالياتي با اهداف اسالمي سازگاري و تطابق دارند

  ماليات مستقيم ةزكات به مثاب هاي  ويژگي  - 5-1- 2
لزوم يا  ،عام در واجبات مالي و حتي انفاقات مستحب هاي يكي از ويژگي :عبادي بودن زكات
عبادي بودن منبعث از جهان بيني اسالمي و ايمان است و انجام عمل . آن است مطلوبيت بعد عبادي

فرايند تأثير و . گذارد مي عبادي از سوي ديگر بر افزايش ايمان و ارتقاي سطح جهان بيني اسالمي اثر
الهي . را در جامعه نهادينه خواهد نموداخالقي خاصي  هاي  تأثر متقابل ايمان و عمل صالح، خصلت

نشان داده است كه مĤل انديشي و  )رمزي، كس، كوپمانز( در چارچوب مدل رشد افق محدود) 1390(
گردد و  مي موجب تعميق سرمايه) »�«يعني كاهش ترجيحات بين زماني (توجه به رفاه ديگران 
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او نشان . سازد مي طاليي نزديك تر ةبه سطح مصرفي را به مصرف قاعد 1مصرف تعادلي مسير رشد
 سازد و مؤمنين را وادار مي بنياد خانواده را متحول) حج(كه چگونه يكي از واجبات اسالمي داده است 

، به سمت شكل آنها ةخانواد در، ادر تمامي عصرها و نسل ه ،مردم همة تا با احساس عضويت كند مي
اسالمي، ميزان بيني  جهان ةگيري خانوار با افق بلندمدت پيش روند و با ايجاد تغييرات كيفي در ساي

در نتيجه ويژگي عبادي بودن خمس، زكات و ساير صدقات واجب و . مĤل انديشي را افزايش دهند
  .گذارد مي مستحب تأثير شگرفي بر مناسبات فردي و اجتماعي بر جاي

. رود مي يكي از عناصر مهم زكات به شمار» معافيت«عنصر  :معافيت در زير حد نصاب
خواند و انسان تالشگر را مانند مجاهد  مي مي انسان را به كار و كوشش فرااسال هاي  هرچند كه آموزه

داند، اما عوامل ناكامي انسان در  مي 3كند و دست دهنده را واالتر از دست گيرنده مي تلقي 2در راه خدا
از اين رو، زكات پس از احراز حد . انسان است ي هتأمين حداقل درآمد گاهي خارج از خواست و اراد

به عمل آمده ) درآمد(اين معافيت گاهي بر حسب ميزان محصول . گيرد مي صاب به مال تعلقن
و گاهي بر ثروت مانند ) گندم، جو، خرما و كشمش(شود مانند زكات بر غالت چهارگانه  مي محاسبه

كه بازدهي ذخيره  4كند مي منطق اقتضا). گوسفند و گاو و شتر(زكات بر نقدين و انعام سه گانه 
نصاب برابر با درآمد حاصل از كشت و زرع و فرآوري محصوالت باغي باشد و  حد ي هسرمايه در نقط

در . در عين حال هر كدام به تنهايي بتواند مصرف حدكفاف خانواده را در شرايط معمول تأمين نمايد
كه در تعاليم اسالمي براي اي  معنوي هاي  پاداش و فضيلت پرداخت زكات و كسب مقاماين زمينه، 

پرداخت كنندگان زكات در نظر گرفته شده بود متدينان را به عبور از حد نصاب و قرار گرفتن در 
خواند و در صورت عدم توفيق به داليل خارج از اختيار، آنها را  مي اخت كنندگان زكات فرادپر ي هزمر

موجب ) ترغيب به كار و تالش(فرهنگي  اين كاركرد عنصر بر بنا. زدسا مي از پرداخت زكات معاف

                                                            
1 - Balanced Growth Path 

 عليه( اهللا عبد أبي عن الحلبي، عن عثمان، بن حماد عن عمير، أبي ابن عن أبيه، عن إبراهيم، بن علي: 88، ص5كليني، ج -  2
 .اهللا سبيل في كالمجاهد عياله على الكاد: قال) السالم

 يذْكُرُ هو و الْمنْبرِ علَى هو و قَالَ -وسلم عليه اهللا صلى- اللَّه رسولَ أَنَّ عمرَ بِن اللَّه عبد عنْ :)2432(رقم  مسلم  صحيح -  3
 »السائلَةُ السفْلَى و الْمنْفقَةُ الْعلْيا الْيد و السفْلَى الْيد منَ خَيرٌ الْعلْيا الْيد« : الْمسأَلَةِ عنِ والتَّعفُّف الصدقَةَ

 .شود تلقي اقتصادي هاي پروژه مالي تأمين جهت ضد كنز و در اي بازدارنده اهرم تواند مي زكات نقدين، در البته - 4
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نصاب  لكه كاركرد حدبد كه تعيين حدنصاب مانعي جدي براي رشد اقتصادي به حساب بيايد ونمي ش
  .براي تأمين سطح كفاف آبرومندانه بوده است صرفاً

همان گونه كه گفته شد زكات بر محصوالت  :اي بودن زكات ذخيره سرمايه خوشه
سه گانه و طال  هاي  و زكات بر دام) به عنوان متغير جرياني(بر درآمد زكات  ،چهارگانه زراعي و باغي

طرح پلكاني زكات . شود مي محسوب )به عنوان متغير انباره(سرمايه  ةزكات بر ذخير ،مسكوك ةو نقر
ه تعلق تابع ك تبه نحوي بيانگر اين اس –منعكس است  )6(تا  )2(همان گونه كه در نمودارهاي 

زكات  ،تر اين كه با آغاز هر خوشه مهم ةنكت. اي، زكات مخصوص به خود دارد توليد به هر خوشه
در نتيجه، نظام انگيزشي فرد . ماند مي ن آن خوشه ثابتييابد ولي ميزان زكات تا پاي مي افزايش
  .سرمايه خود را تا پايان خوشه افزايش دهد ةشود كه ذخير مي تقويت

در . طراحي زكات با قانون بازدهي نهايي افق كوتاه مدت تطبيق دارد عالوه بر آن، اين نحوة
وامل متغير توليدي كه با مقياس سرمايه ثابت است بازدهي نهايي ساير ع كوتاه مدت كه معموالً

لي برخوردارند يعني با افزايش عوامل متغير، ميزان شوند از بازدهي نهايي نزو ثابت تلفيق مي سرماية
يابد بازدهي نهايي  يابد ولي در بلندمدت كه مقياس سرمايه افزايش مي توليد نهايي آنها كاهش مي

  .آيد منطقي به نظر مي ،خواهد نمود، در نتيجه افزايش ميزان زكاتجابجا به باال  را ساير عوامل
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با اتخاذ ) 99 – 110 :1374(صدر  :عدم تصاعدي بودن زكات پس از احراز حد نصاب
زراعي و  محصوالت چهارگانةست كه زكات بر رسد نشان داده ا كه به نظر واقعي به نظر مي 1فروضي
نصاب، ابتدا تنازلي است ولي  مسكوك پس از حد ةسه گانه، طال و نقر هاي  باغي، دام هاي  فرآورده

درصد زكات بر حسب واحد گوسفند  )9(تا  )7(در نمودارهاي . شود آرام آرام به ماليات ثابت همگرا مي
درصد زكات نقدين بر اساس خود آنها  )11(و ) 10(سيم شده است و در نمودارهاي در هر مورد تر

  .ترسيم شده است
                                                            

ارزش يك گوساله سه  - 2گوسفند است؛  5هر گاو برابر با  - 1: فروض مربوط به زكات بر گاو بدين شرح است -1
ارزش چهار گوسالة دوسالة نر با سه گوسالة سه ساله ماده برابر مي  -3ارزش يك گاو است،  6/0ساله ماده برابر با 

ارزش هر شتر معادل -1: تر به نظر مي رسد، بدين شرح است فروض مربوط به شتر در سناريوي دوم كه معقول. باشد
 2/12و  9، 2/7، 2/5ارزش شترهاي دوساله، سه ساله، چهارساله و پنج ساله به ترتيب معادل  -2گوسفند است؛  10

 )107و  105صص  1374صدر (واحد گوسفند است 
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ني نظام انگيزشي جامعه را در جهت رشد كات از بعد غيرتصاعدي بودن به روشطراحي نظام ز
دهد كه اسالم در عين توجه به ايجاد تور حمايتي براي رهايي  مي نمايد و نشان مي اقتصادي تقويت

جه نمي خواهد كه نظام انگيزشي توليد در اثر نظام ماليات محرومين از وضعيت آسيب پذير، به هيچ و
  . تصاعدي تضعيف شود

 درصد دهد كه مي نشان )9(تا  )7(نمودارهاي  :توجه واقع بينانه به بهره وري سرمايه
اين نمودارها بر اساس فروض . گاو از گوسفند بيشتر استزكات درصد زكات شتر از گاو بيشتر و 

 صدر اسالم تطبيقرسد كه نظام زكات با نظام توليد  مي به نظر. ترسيم شده اندمندرج در پاورقي 
وري گاو در  تجاري بازرگانان بيش از بهره هاي  وري شتر در فعاليت كند يعني از آنجا كه بهره مي

كشاورزي بيش از  هاي  كشاورزي بوده است و همين طور بهره وري گاو در فعاليت هاي  فعاليت
. در صنايع غذايي و پوشاك بوده است زكات به صورت عادالنه طراحي شده استسفند وري گو بهره

بديهي است بي توجهي به بهره وري سرمايه در تنظيم نظام مالياتي موجب انحراف تركيب سبد 
جامد در حالي نا مي خاص ةدارايي از وضعيت بهينه خواهد شد و به ايجاد رانت براي صاحبان سرماي

  .سبد دارايي را بر هم نخواهد زد ةبه تناسب بهره وري به هيچ وجه تركيب بهين كه وضع ماليات
توان به انحراف پس اندازها  مي كنز را :جهت تأمين مالي پروژه ها هدايت پس اندازها

اب آهنگ تند عت. تعريف نمود ها  از بازار كارآمد مالي و در نتيجه ايجاد دشواري در تأمين مالي پروژه
اين . درصدي زكات بر مسكوكات تبلور يافته است 5/2اي مشهود در نرخ  به گونه 1با كنزآميز قرآن 
ر مقايسه با ساير اقالم دارايي به انضمام بشارت به عذاب دردناكي كه به دشديد مالياتي  نرخ نسبتاً

اقتصادي  هاي  تواند در كارآمدسازي بازار مالي در جهت تأمين مالي پروژه مي كنزورزان داده شده است
  .مؤثر باشد

 :باغي با رانت منابع طبيعي هاي  تناسب ماليات محصوالت زراعي و فرآورده
گونه كه بر اساس منطق اقتصادي عوامل  همان. 2خداوند منابع طبيعي را براي مردم وضع كرده است

 ابع طبيعيتوليد ديگر به تناسب توليد نهايي استحقاق دريافت دستمزد و پاداش دارند بايستي سهم من

                                                            
 سبِيلِ عن ويصدونَ بِالْباطلِ النَّاسِ أَموالَ لَيأْكُلُونَ والرُّهبانِ األَحبارِ منَ كَثيرًا إِنَّ آمنُواْ الَّذينَ أَيها يا: 34 ة توبه آيةسور -1

ينَ اللّهالَّذزُونَ وكْني بضَّةَ الذَّهالْفالَ وا وقُونَهنفي يبِيلِ فس م اللّهشِّرْهذَابٍ فَبيمٍ بِعأَل. 
 .للْأَنامِ وضَعها الْأَرض و: 10 ةرحمن آي سورة -2
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لص محصوالت چهارگانه از حد نصاب يعني ابنابراين اگر عايدي خ. پرداخت گردد تاز محصوال نيز
درصد و  10يم نرخ زكات ددر محصوالت . شود مي پرداخت زكات واجب ،كيلوگرم بيشتر باشد 847

اختالف نرخ ممكن است به اين جهت باشد كه سهم . باشد مي درصد 5در محصوالت آبي نرخ زكات 
هر چه كه باشد اين طراحي زكات، كشاورزي را به . يم بيشتر استدمنابع طبيعي در روش آبياري 

دهد كه در رشد اقتصادي نقش به سزايي  مي سمت آبياري آبي و بهره وري بيشتر عوامل توليد سوق
  .دارد

بر طبق فقه جعفري، فقط بر دامهايي كه از مراتع  :از طريق تعليفمعافيت دامپروري 
يابند زكاتي  مي نمايند زكات وضع شده است و به دامهايي كه با روش تعليف پرورش مي طبيعي تغذيه
نظام  ناي. آورد مي ادي پايدار را فراهمصرشد اقت ةمالياتي آشكارا زمينچنين نظام . گيرد تعلق نمي

چون در دامداري مبتني بر مرتع سهم منابع طبيعي  .سازگار است يزن مالياتي با رانت منابع طبيعي
اين نظام مالياتي  ر،از طرف ديگ. بسيار زياد است از اين رو بر اين نوع دامداري زكات تعلق يافته است

كاهد و اجازه  مي با جانبداري آشكاري از پرورش دام به صورت تعليف، از بار تحميل شده به مراتع
 ةعدر اثر استفاده بيش از ظرفيت از مراتع، محيط زيست دچار آسيب جدي شود و توسدهد كه  نمي

  .پايدار به مخاطره افتد
نكته قابل توجه اين است كه پرورش دام به صورت تعليف، در نظام توليد صدر اسالم تكنولوژي  

 وليد را افزايشآمده كه هم با محيط زيست سازگار بوده و هم بهره وري عوامل ت مي نويني به شمار
در كنار افزايش كارآيي  ن حكم الهام گرفت و با توجه به اين كه نوآوريد بتوان از آيشا. داده است مي

شود، نظام مالياتي متداول را به گونه  مي مدل رشد درونزا عنصر تأثيرگذار و مهمي تلقي در خانواده
وري  رايي باالتر و افزايش بهرهااي طراحي نمود كه بكارگيري اين عنصر به منظور رسيدن به ك

مالياتي به همراه داشته  هاي  در عين توجه به مسايل زيست محيطي معافيت يا تخفيفاقتصادي 
  .باشد

ماليات مستقيم بر خالف عرف متداول نبايد به  توان ادعا نمود كه هاي اسالمي مي بر اساس آموزه
 نظام انگيزشي و كاهش كارايي شود چون سيستم تصاعدي موجب تخريب صورت تصاعدي وضع

هايي در نظام ماليات مستقيم تعبيه شود كه كارايي، نوآوري، حفاظت از  مشوقشود بلكه بايد  مي
اين نگاه به . افزايش ارزش افزوده و در يك كلمه رشد اقتصادي پايدار را تقويت نمايد ،محيط زيست

گونه اي صريح حاكي از اين است كه اختالف درآمد ناشي از تفاوت در كارايي، بكارگيري 
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. تر با روح نظام زكوي منافاتي ندارد غني R&Dتر و مبتني بر نوآوري و ذخيره  مترقي هاي  تكنولوژي
كنز به شدت نهي شده  و يا غير مجاز، هاي  كسب مد از قبل رانت خواري، پول شويي،ايجاد درآآري، 
بديهي است كه اين برداشت قرائت از نظام زكوي با برداشت افرادي چون محمدرضا حكيمي . است

نمايد و ممكن است تصور شود كه نظام مالياتي تصاعدي به روح برابري اقتصادي  مي ناهمسو
  .بعدي بحث خواهد شد هاي  در اين باره در بخش. باشد زگارتراس
  ماليات غيرمستقيم ةبه مثاب  سنه مازاد بر مؤنةخمس  هاي  ويژگي - 5-2- 2

سي قرار دهد در از آنجا كه اين مقاله در صدد نيست كه تمامي واجبات و مستحبات مالي را مورد برر
آن را مورد بررسي  هاي  و ويژگي شود يواقع مورد بحث م  سنه مازاد بر مؤنةخمس اين مبحث صرفا 

ذشته مشخص گرديد كه زكات به عنوان ماليات مستقيم اهرم مناسبي در گدر مبحث . دهيم مي قرار
در   سنه مازاد بر مؤنةشود كه خمس  مي در اين مبحث نشان داده. جهت افزايش رشد اقتصادي است

تواند اهرم مناسبي جهت توزيع عادالنه  مي از آنپرتوي جهان بيني اسالمي و نظام اخالقي منبعث 
  :شود مي در اين مبحث به دو ويژگي اساسي خمس اشاره. ثروت عمل كند

داشتن عبادي  لزوم با مطلوبيت جنبة در مبحث گذشته ضمن تأكيد بر :عبادي بودن خمس
اشاره شد كه فرآيند تأثير و تأثر متقابل ايمان و عمل صالح، نظام اخالقي خاصي  ،ي واجبات ماليمتما

خواهيم نشان دهيم كه چگونه اين نظام اخالقي، به  مي در اينجا. سازد مي را در جامعه پديدار و مستقر
  .دهد مي زا مصرف جامعه را به سمت مساوات اسالمي سوق صورت درون

 جهان بيني اسالمي در بعد توليد، نظام هنجاري خاصي را پديد تاكنون نشان داده شده است كه
داستان است و ديديم كه زكات نه تنها مانعي بر رشد اقتصادي  آورد كه با رشد اقتصادي پايدار هم مي

با اين وجود، در بعد . شود مي آن موجب تشديد رشد اقتصادي هاي  ايجاد نمي كند بلكه ويژگي
خاصي همگرا  و سطح سيرمكند كه الگوي مصرفي به سمت  مي اقتضاءمصرفي جهان بيني اسالمي 

وقتي كه انسان مسلمان در پرتوي تعاليم . شودنشود و اختالفات درآمدي موجب اختالفات مصرفي 
يابد كه توان اقتصادي او مانند ساير نعمت هايي كه در اختيار دارد همه از فضل  مي اسالم در

و تالش او براي آباداني زمين و افزايش رشد اقتصادي صرفا شكر  پروردگار متعال ناشي شده است
هيچ افتخار و امتيازي  ةهايي است كه خداوند به او ارزاني داشته است و اختالفات درآمدي نشان نعمت

از كرامت يكساني برخوردارند و   بندي مادي بدون هيچ طبقه ها  انسان ةنيست بلكه از نظر اسالمي هم
گوي مصرفي احساس نمي لگردد، هيچ دليلي براي اختالف ا مي ها  ب اختالف كرامتصرفا تقوا موج
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اختالف شأني كه در فقه اسالمي منعكس شده است : شود كه مي در اين جا اين سؤال مطرح. كند
هاي  نخست اين كه فقه ناظر به واقعيت :سؤال از دو زاويه قابل بررسي استچيست؟ پاسخ به اين 

 به عنوان مثال اگر فقه احكام شك در ركعات نماز را بيان. تحقق نيافته هاي  آرمانخارجي است نه  
اشكالي ندارد و  –كه ساحت حضور با خدا است  –نماز  كند به اين معنا نيست كه بروز شك در مي

بلكه با نظر به اين واقعيت خارجي كه نماز نمازگزاران  ،شوديست كه حضور قلب در نماز پديدار الزم ن
عادي چندان از حضور قلب و توجه تام به نماز برخوردار نيست و چنين نمازي به طور طبيعي در 

توان به  مي در نگاه ديگر، شأن را. كند مي شود حكم آن را بيان مي معرض شك در ركعات واقع
 ةشود شأن مصرف كنند مي يعني وقتي كه گفته .نمود عوارض خارج از اختيار مصرف كننده تفسير

روستايي دارد به اين معنا نيست كه رفاه و برخورداري از امكانات  ةاني چه ضريبي از مصرف كنندتهر
زندگي با سطح رفاه  ةخانواده بايد تفاوت داشته باشد بلكه مفهوم آن اين است كه هزين دواين 

نمي اختالف شأن به اختالف در الگوي مصرفي  ،با اين نگاه. يكسان در تهران بيش از روستا است
در نتيجه اگر نظام اخالقي جامعه به سمت مساوات همگرا شود بايستي انتظار داشته باشيم . انجامد

الگوي  ،مستقل از سطح درآمدي ها  انسان د و همةوكه ميل نهايي به درآمد به سمت صفر همگرا ش
مساوات مطلق نباشد نظام اخالقي مساوات  ةآماد ،در صورتي كه جامعه. ه باشنداشتدمصرفي يكساني 

  .كند مي ميل نهايي در طبقات باالي درآمدي را كم ،طلب
داند  مي خمس را در نسبي بودن آنويژگي مهم ) 113: 1374(صدر :تصاعدي بودن خمس

ميل نهايي به مصرف با ي كه مواردمعتقد است در ) 194 :1379( 1آبادي مدر حالي كه گيلك حكي
فزوني ميل نهايي به مصرف در طبقات پايين نسبت به طبقات باالي (مد كاهش يابد افزايش درآ

توان نشان داد كه  مي به راحتي .درآمدي، نرخ متوسط خمس تصاعد ماليمي را تشكيل خواهد داد
در تمامي طبقات درآمدي تصاعدي  ،نرخ متوسط خمس حتي با ثابت بودن ميل نهايي به مصرف

ي نرخ عدتصاد ةمعكوس با درآمد داشته باشد درج ةاست و در صورتي ميل نهايي به مصرف رابط
 :كنيم مي سناريوي زير پيگيري سهاين مطلب را در . يابد مي متوسط خمس افزايش

                                                            
نظام ماليات بر درآمد  و مقايسه اي آثار توزيعي ماليات بر درآمد در اسالمتحليل «گيلك حكيم آبادي، محمد تقي  -1

  .189 – 228، صص 1379، 57مجله تحقيقات اقتصادي، شماره «در ايران 
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يعني از سطح درآمدي مستقل باشد ) b(كنيم ميل نهايي به مصرف  مي فرض :سناريوي اول
  .ميل نهايي به مصرف طبقات باالي درآمدي با طبقات پايين درآمدي برابر باشد

C= a + by 
در اين صورت اگر درآمد از مصرف . درآمد خانوار است yمصرف مستقل و  aمصرف،  Cكه 

  :برابر خواهد بود با )K(بيشتر باشد بايد خمس مازاد ادا شود در نتيجه خمس 
K= 0.2(y-a-by)= 0.2 (1-b)y - 0.2a             y > C 

K
= 0.2(1-b) - 0.2  

0.2
 

شود كه نرخ متوسط خمس  مي با توجه به مثبت بودن مشتق متوسط خمس به درآمد مشخص
  .تصاعدي است

  :داشته باشد يعني yكنيم كه ميل نهايي به مصرف رابطه معكوس با  مي فرض :سناريوي دوم

, 0   

= 0.2(1-b(y)) - 0.2  

 0.2
0.2

 

 ةشود كه درج مي و عالمت منفي جمله اول سمت راست مشخص ’bبا توجه به منفي بودن 
  .يابد مي معكوس ميل نهايي به مصرف افزايش ةتصاعدي بودن نرخ متوسط خمس با رابط

گيريم كه در اثر بسط نظام اخالقي مساوات طلب، مصرف مستقل از  فرض مي :سناريوي سوم
درآمد جامعه در  ،عاليم اسالمتبا توجه به اين كه در اثر ). ميل نهايي به مصرف صفر شود(درآمد باشد 

آحاد جامعه در سطح  انتظار داشت كه مصرف مستقل همة توان سطح بااليي قرار داشته باشد مي
 .قرار داشته باشدسيار بااليي ب
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  :بناميم مصرف در اين سناريو برابر خواهد با aoldاگر مصرف مستقل را در سناريوي دوم را 
C= anew                     anew>aold 

K= 0.2 (y -anew)           y>C 

0.2 0.2  

 
0.2  

2
 

 اين سناريو بسيار بزرگتر از مصرف مستقل در سناريوهايبا توجه به اين كه مصرف مستقل در 
گيريم كه درجه تصاعدي خمس در اين سناريو از همه سناريوهاي ديگر بيشتر  نتيجه مي ،است قبل

  .خواهد بود
شود و اگر در پرتوي جهان بيني اسالمي، صاحبان  مي عدي محسوباماليات تص ،در نتيجه خمس
سطح باالي درآمدي براي خود شأن باالتري در نظر نگيرند بايد انتظار داشته  ةدرآمد باال به واسط

تصاعدي بودن خمس  ةمنفي تري با درآمد داشته باشد و درج ةباشيم كه ميل نهايي به مصرف رابط
شود به  مي تصاعدي خمس بيشتر ةتر باشد درج ساوات طلبهرچه نظام اخالقي م. يابد مي افزايش

  .رسد مي تصاعدي بودن خمس به باالترين حد خود ي هت طلبي كامل درجطوري كه در مساوا
  اسالم به نظام اخالقي ينيازمندي نظام ماليات - 3

شده، نارسايي و شكست نظام مالياتي متداول به منظور تحقق اهداف رشد بر اساس مطالب گفته 
قيم در جهت رسيدن ممكن است كه نظام تصاعدي ماليات مست .اقتصادي و توزيع عادالنه آشكار شد

نظام انگيزشي را به هدفي جز اهداف، مذكور، مثل افزايش درآمد مالياتي، مؤثر باشد ولي آشكارا 
ماليات بر ارزش افزوده نيز ممكن . شود مي رشد محسوب سياستي ضد ،و در نتيجه سازد مختل مي

است از جهاتي جز اهداف مذكور، مثل كاهش گريز مالياتي، مثبت ارزيابي شود ولي با توجه به 
و همكاران نيا  ند و حداكثر بر اساس آنچه كه طيبك مي خصلت تنازلي آن، توزيع درآمد را تخريب

ت اليان نظام ماليات مستقيم و تنازلي بودن مت برآيند تصاعدي بودسممكن ا ندا نتيجه گرفته) 1384(
يات بر ارزش افزوده توزيع درآمد نزديك به صفر باشد و استقرار مال ةبر ارزش افزوده در زمين

  .توزيع فراهم نكند ةدر زمين مشكالت جدي
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بر اساس نظريه ) 1385(برابري بر اساس آنچه كه آرمان مهر ةعادالنه به مثاب همچنين توزيع
دستوري براي  هاي  گيرد و اعمال سياست مي ستخراج نموده است رشد اقتصادي را ناديدهحكيمي ا

عالوه بر اين كه . برد مي هرگونه تالش بيشتر، نوآوري و خالقيت را از بين ةتحقق مساوات، انگيز
منابع اسالمي  ةحكيمي حاكي از اين بود كه بر اساس برداشت ايشان از مجموع ةهايي از نظري گزاره

  .درآمد نيز بايد متوازن و داراي پراكندگي محدود باشد
تنازلي بر ماليات مستقيم و ايجاد  وضعيتيبررسي زكات و خمس نشان داد كه اسالم با اعمال 

كند كه درآمد افراد تا حد امكان افزايش يابد و نه  مي الزم جهت افزايش كارايي تالش هاي  شوقم
بر افزايش سطح درآمد ايجاد نمي كند بلكه آباداني زميني را يكي از وظايف  1تنها هيچ محدوديتي
به البته بديهي است كه در جهان بيني توحيدي تنها تقرب به خدا  .كند مي انسان مسلمان قلمداد

تقرب به خدا  جهت رداي  شود و اقتصاد با همه اهميتي كه دارد بايد وسيله مي عنوان هدف تلقي
  . باشد

دي دارد كه ماهيتي تصاع ،ماليات غيرمستقيمة به مثاب  سنه مازاد بر مؤنةدر عين حال خمس 
ميزان . خربي بر ميزان توليد بر جاي نمي گذاردمد مؤثر است و هيچ آثار براي بهبود توزيع درآم

ات تصاعدي بودن و در نتيجه تأثيرگذاري آن بر توزيع درآمد به ميزان استقرار نظام اخالقي مساو
توان در چارچوب  مي ،اثبات كرده است )1390(همان گونه كه الهي . بستگي داردطلب و مĤل انديش 

مفهومي  ةمدل رشد افق نامحدود نشان داد كه جهان بيني توحيدي با تأثير بر بنياد خانواده و توسع
فرد  ةخانوادجامعه انساني عضو  ةدر عقالنيت ابراري هم. كند مي را ايجاد 2آن، عقالنيت ابراري

از سوي . يابد مي طبيعي است كه در اين تفكر مساوات به مفهوم دقيق تحقق. شوند مي محسوب
كاهش  �گردد كه  مي هش ترجيح مصرف فعلي بر مصرف آتي باعثامĤل انديشي و ك ديگر عنصر

اين  ةنشان داده است مجموع) 67ص 2012(همان گونه كه رومر ). نرخ پس انداز افزايش يابد(يابد 
  .كند مي طاليي نزديك ةقاعد ةتغييرات، سطح رفاه پايدار را به نقط

با اجرا و  ي به نظام اخالقي وابسته است و صرفاًداثر بخشي زكات و خمس تا حد زيا در نتيجه،
الزم اخالقي و عقيدتي نمي توان انتظار داشت كه رشد  هاي  پياده سازي آن بدون ايجاد زمينه

                                                            
  .محرم براي كسب درآمد بكارگرفته شود قطعاً حرام خواهد بود و غيرقانوني  هاي البته اگر روش - ١
عقالنيت ابراري اصطالحي است كه الهي به كار گرفته و مفهوم آن، اين است كه فرد به درجه . با عقالنيت ابزاري اشتباه نشود -2

 .نواده خود بداند و بين وابستگان و ساير افراد تمايزي قايل نشودرا جزو خا فرادااي از عقالنيت برسد كه همه 
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نه ثروت تحقق يابد، در عين حال نقش عنصر اخالق در اثربخشي خمس بيش اقتصادي توزيع عادال
رشد اقتصادي و خلق ثروت منحصر به جهان بيني  ةدليل اين امر اين است كه انگيز. از زكات است

دهد ولي  مي كارايي را با هر جهان بيني افزايش ،اسالمي نيست بنابراين اعمال ماليات تنازلي مستقيم
 كه زمينه تصاعدي تر شدن نظام خمس را فراهم –لگوي مصرفي مساوات طلب همگرايي به ا

  .ا تخلق به اخالق خدايي ميسر استكه تنها ب 1نيازمند عبور از عقبه اي پرمشقت است  كند مي
  شبيه سازي - 4

ها  زير بين صدك ةواحد خانوار است و توزيع درآمد بر اساس رابط100فرض كنيد كه جامعه شامل 
  :استشكل گرفته  

Yi= 2/2 e0/02i             i= 1 ,…,1 
) صدك آخر(و درآمد غني ترين  24/2برابر ) صدك اول(در اين جامعه درآمد فقيرترين خانوار 

برابر است ضريب  6نسبت درآمد متوسط دهك آخر به دهك اول كمي بيش از . است 26/16برابر 
  :ني اين جامعه بر اساس فرمول زيرجي

2.2 . di 42.97%  

در سه سناريوي زير روابط مصرفي اين جامعه طراحي و نمودار خمس . است% 97/42برابر با 
  .استخراج شده است

  فرضي منحني لورنز جامعة - )12(نمودار 

  

                                                            
 .العقبة اقتحم فال: بلد سورة 11 اشاره به آية -1
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و  95/0گيريم كه ميل نهايي به مصرف در بين تمامي خانوارها  مي فرض :سناريوي اول
مكلف به خمس خواهند بود  ،هل و دوم به بعدچدر اين صورت از صدك . باشد 25/0مصرف مستقل 

  و مجموع خمس پرداختي برابر با
Kj= 0/2∑ 2.74                    42, … ,100 

  :ميزان آن به اين صورت است در اين سناريو نرخ متوسط خمس تصاعدي و

0.05
 

و ميل نهايي به مصرف به صورت زير  25/0در اين سناريو مصرف مستقل  :سناريوي دوم
  :تعريف شده است

bi= e-0.01y 

در اين سناريو نيز از صدك چهل و دوم به بعد مكلف به تأديه خمس خواهند بود و ميزان خمس 
زير خواهد  ةميزان آن برابر با رابطدي و نيز عنرخ متوسط خمس تصا. باشد مي 53/8پرداختي برابر 

  .بود

0.002 , .  
به ترتيب نمودار مصرف، نمودار خمس و نمودار ميزان تصاعدي بودن  )15(تا  )13( در نمودارهاي

  .خمس متوسط براي سناريوي دوم و سوم رسم شده است
اول و  ياي سناريو مصرف مقايسه - )13(نمودار 

  دوم
اي سناريوي  خمس مقايسه - )14(نمودار 

  اول و دوم
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  اي سناريوي اول و دوم تصاعدي مقايسه درجة -)15 ( نمودار

 
  

 كه مصرف همة خانوارها مساوي و به اندازة ه استدر اين سناريو فرض شد: سناريوي سوم
به بعد مكلف به تأديه خمس  56در اين حالت از خانوار . مصرف خانوارها در سناريوي دوم باشد

برابر خمس سناريو  6/13برابر خمس سناريو دوم و  3/4باشد كه  مي 13/37هستند و ميزان خمس
 و بر اساس رابطة تر است وي قبلي تصاعدينرخ متوسط خمس در اين سناريو از دو سناري. اول است

  :آيد زير بدست مي

1.34
 

در  .شود مي سناريو از ميزان تصاعدي بودن خمس متوسط با افزايش درآمد كاستهسه در هر 
به ترتيب نمودار مصرف، نمودار خمس و نمودار ميزان تصاعدي بودن خمس  )18(تا  )16( نمودارهاي

 .متوسط براي سناريوي دوم و سوم رسم شده است
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اي سناريوي دوم و  مصرف مقايسه - )16( نمودار
  سوم

 

اي  خمس مقايسه - )17(نمودار 
  سناريوي دوم و سوم

 

  اي سناريوي دوم و سوم تصاعدي مقايسه درجة - )18(نمودار 

 
دهد كه براي يكسان سازي الگوي مصرف بايستي نرخ خمس  مي اين شبيه سازي به خوبي نشان

 .دي تر باشدعمتوسط تصا
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  نتيجه گيري - 5
از طريق فرايندي سهل و ر معطوف به تأمين مالي درآمد دولت تاهداف نظام ماليات متداول بيش

اي تصاعدي و  ماليات مستقيم صبغه از اين رو معموالً. روان است كه گريز مالياتي را به حداقل برساند
ماهيتي  –شود  مي كه معموال از طريق ماليات بر ارزش افزوده جمع آوري –ماليات غيرمستقيم 

. سازد مي ريب و نظام توزيعي را نابرابرتراين طراحي سيستم مالياتي، نظام انگيزشي را تخ. تنازلي دارد
. يابيم كه زكات ماهيتي تنازلي و خمس ماهيتي تصاعدي دارد مي با تأمل در نظام زكوي و خمس در

توزيع داشته باشد، در پي درآمد  ةتوزيع عادالن جاي اين كه دغدغة دهد كه اسالم به مي اين نشان
م اخالقي مساوات اسالم از طريق گسترش نظا. الگوي مصرف است درثروت و مساوات  ةعادالن

نمايد كه مصرف از درآمد مستقل شود يا دست كم ميل نهايي در اقشار  مي تالش طلب و مĤل انديش
شود كه خمس ماهيتي تصاعدي  مي چنين تغييراتي موجب. ت بيشتري كاهش يابدعپردرآمدتر با سر

 به ويژه خمس -اثر بخشي اين دو واجب مالي. عادالنه كمك نمايد تر بيابد و به توزيع ثروت به طور
  .بسيار زيادي به نهادينه شدن جهان بيني اسالمي بستگي دارد ةتا انداز -
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