
 

 1زکات يدولت يجمع آور يبرا يت اقتصاديعقالن

 ظفر اقبال

 مترجمان:

 2يقلعه نو يمهد

 3صومعه يابوالفضل پاسبان

 دهيچک

 يعيمنطق بازتوز يژگيزکات را با روشن کردن و يدولت يجمع آور يها استداللن مقاله يا

از  يسه با آن بخشيت بالقوه زکات در رفع فقر در مقايکند. سپس ظرف يممطرح  يعموم يکاال

شود، مورد  يمکا، که به طور خاص به فقرا پرداخت يدرآمد دولت آمر يانتقال يها پرداخت

 . رديگ يمقرار  يبررس

درصد  5/2آزمون شده حدود  يها يپرداختدهد که متوسط  يمنشان  1990سال  يداده ها 

نان ين( نرخ زکات برابر است. با اطمييکه با حداقل )حد پا استاالت متحده يا يدرآمد مل

ن در گذشته مطرح يمنتقد يت بالقوه زکات به آن چه برخيکرد که ظرفتوان استنباط  يم

 ست.ي، محدود ناند کرده

 ين اجتماعيتأم ،ت بالقوه زکاتي، ظرفيانتقال يها پرداخت، يعموم يکاال :يديواژگان کل
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 1مقدمه -1

کاهش فقر، توجه قابل  يبرا يت بالقوه زکات به عنوان ابزاريع و ظرفي، بازتوزيجمع آور

از  يکيقت، زکات يبه خود معطوف کرده است. در حق يات اقتصاد اسالميرا در ادب يمالحظه ا

واقع  يمسلمان مورد بررس يه عمومياست که توسط متخصصان توسعه و مال يين ابزارهاينخست

 شود.  يم

ل زکات به عنوان يه و تحلي( شامل مباحث و تجز1983ن احمد و همکاران )ياءالديض مقاله 

( که قبل از يد به کتاب شناسياست. منتخب مقاالت منور اقبال )نگاه کن يک ابزار مالي

 يارائه شد، حاو 1983در اسالم آباد در مارس  ياقتصاد اسالم يالملل نيبکنفرانس  يبرگزار

است که بر اساس اصول اخالق  يگاه زکات در اقتصادياز دامنه و جا يمفصل يشرح و بررس

ک ابزار يدهد که زکات به عنوان  يم( نشان 1991ن احمد )ياءالديضشود.  يماداره  ياسالم

ع يکاهش فقر و توز يکپارچه برايگسترده و  ياسالمستم يک سياز  ي، بخشين اجتماعيتأم

ابزار زکات  يتيريو مد ي، حقوقياز ابعاد اقتصاد ياجمال يک بررسي( 1994درآمد است. صادق )

ستم يرامون سهم سيپ يل فشرده اقتصاديه و تحليک تجزي( 1996) يرازيدهد. ش يمارائه 

از  يانتقاد يابيک ارزينه ساز ين زميهمچنگرفت. او  زکات در کاهش فقر در پاکستان را بر عهده

ع عمر چپرا به علم اقتصاد يبد يها کمکشد.  و پرداخت زکات در پاکستان  يسم جمع آوريمکان

نه يز در زمي( ن1996) يقينه زکات است. نجات اهلل صديمتعدد در زم يشامل نوشته ها ياسالم

 2به زکات ي، نقش برجسته اياسالمک اقتصاد يدر  ياساس يازهايتعهد دولت به فراهم کردن ن

 دهد. يماختصاص 

که در باال ذکر شد و پوشش ابعاد مختلف مساله زکات،  يل گسترده ايه و تحليبعد از تجز 

زکات  يدولت يجمع آور يايمانند مزا ياساس يطرح سؤاالت يبرا يدامنه کوچک رسد يمبه نظر 

گر[ متفاوت يبه مکان د يگر ]و از مکانيبه زمان د ين موضوع از زمانين حال، ايوجود دارد. با ا

 يها نيسرزمدر  يدولت ياز جمع آور يکند و کارشناسان برجسته فقه اقتصاد اسالم يمظهور 

 . اند کردهدفاع  يمذهب

                                                                                                                   
الزم به توضيح است، هدف زکات در درجه اول به عنوان يک واجب ديني، کسب رضايت خداوند و تعالي روح  .1

است. عالوه بر اين، اثرات اقتصادي جالب توجهي، از جمله پتانسيل باالي زکات در کاهش فقر، بر اين انساني 

فريضه الهي مترتب است. اين مقاله سعي در ارائه منطق اقتصادي زکات داشته و جنبه ديني و الهي آن در اينجا 

 چندان مورد بحث نيست.
2

درهم است. يعني درآمدهاي کمتر از  200دينار و  20به ترتيب نصاب اول زکات براي مسکوکات دينار و درهم،  

درصد است. بنابراين، حداقل نرخ زکات  5/2اين مقدار از زکات معاف اند. زکات حد ياد شده برابر با يک چهلم يا 

 درصد مي باشد. 5/2براي مسکوکات، به عبارتي درآمدهاي پولي، برابر با 
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م. يپرداز يزکات م ي( جمع آورينير ديت سکوالر )غيمنطق و عقالن ين مقاله به بررسيدر ا 

برال يک جامعه ليع مجدد در يدر دفاع از توز يشرفته اقتصادين منظور، استدالل پيبد

 د.وش ميسازد، به کار گرفته  يم يکه دخالت دولت را ضرور يعموم يکاال يژگيک و ويدموکرات

 ع مجدديتوز يبرا يت اقتصاديعقالن -2

ان حداقل يع مجدد در ميشمول توز يل برايزه و دلي( پنج انگ346-335 :1992آشر )

 2و ستاندن 1دني، بخشيزه اصليشمرد. دو انگ يمبرال را بر يک جامعه ليدولت در  يعملکردها

دن يازات ثروتمندان اشاره دارد. بخشير امتييتغ يبرا 3يهستند. ستاندن به استفاده از قدرت رأ

ا ثروتشان با فقرا اشاره دارد. ياز درآمد  يقسمت يبه اشتراک گذار يل ثروتمندان برايبه تما

ا يو  6تياز جرم و جنا يريشگي، پ5ين اجتماعي، تأم4يتوان به عنوان نوع دوست يم دن رايبخش

ک از يق آشر را در مورد هر ياز تحق يکل يل نمايبرال، به حساب آورد. در ذيحفظ جامعه ل

ست بلکه ين ياقتصاد يساز مدلات يد بر جزئيم. تأکيده يمارائه  "دنيبخش" يزه برايچهار انگ

 رد.يگ يمنشئت  يساز مدلن ياست که از چن يبر دانش

 ينوع دوست -2-1

تر رفاه را در بر  نييپارفاه افراد حاضر در سطوح  ين برايلِ مرفهياص ينگران ينوع دوست

ن يب يبر انتخاب و يدوست، اثر معنادارک نوعيت ي، شکل تابع مطلوبيرد. به لحاظ فنيگ يم

هدف دارد. اگر دادن  يک واسطه برايو استفاده از دولت به عنوان  يه خصوصيريت خيک فعالي

ه يريت نوع دوست را فراهم سازد، لذا مؤسسه خيه مطلوبيريک مقدار خاص در مؤسسه خي

ک طبقه از مردم يش درآمد متوسط ين حال، اگر چنانچه افزاي. با استا يکافاو  يبرا يخصوص

ح خواهد داد که دولت از ين صورت او ترجيد، در اک نوع دوست را فراهم سازيت يمطلوب ريفق

ن يه و کمک به فقرا استفاده کند. بر ايجذب سرما يات برايمال يقدرت خودش در جمع آور

  دهد. يع مجدد رأيتوز يت دولتيريبه نفع مد ين نوع دوستيرود چن يماساس، انتظار 

 ين اجتماعيتأم -2-2

ا يه ياول ييدر مورد توانا ينان ذاتياز عدم اطم يناش ع مجدد،يتوز يبرا ين اجتماعيزه تأميانگ

ممکن است از علل  ينانين عدم اطميبهتر است. چن يط زندگيحفظ شرا يک فرد برايمستمر 

ک يا در يعقب مانده متولد شدن،  يسک، از شانس تصادفياز ر يشود. بخش يناش يمختلف

مناسب از فرزندان  يو پرورش يت آموزشيخانواده کمتر مرفه متولد شدن که قادر به حما

                                                                                                                   
1. giving 
2. taking 
3. Voting power 

4. altruism 
5. insurance 

6. prevention of crime 
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شود مانند از دست رفتن  يم يت اقتصاد بازار ناشيها از ماه سکير يشود. برخ يم يست، ناشين

ا يها  ييدارا يه گذاريسرما يها فرضش يکسب درآمد، شکست کسب و کار و پ يها مهارت

مانند آتش  يعياز علل طب يسک ها ناشياز ر يگرين حال، دستۀ ديره. با ايو غ اندازها پس

ممکن است از احتمال تصادفات سرچشمه  ينانيت، نا اطميل و گردباد است. در نهاي، سيسوز

 رد.يبگ

تواند از  يمخانه،  يا آتش سوزين ياز خطرات ذکر شده در باال، مانند تصادف ماش يبرخ  

ک بچه يا يک معلول ي يگر، مانند خطر فقر برايمه شود. خطرات ديب يق بازار خصوصيطر

مه را ين نوع بيارائه ا يمه شود. شکست بازار برايتواند ب ينمر، يک خانواده فقيمتولد شده در 

معلول  يمه نسبت به چشم انداز درآمدها برايب يها شرکتتوان به دو عامل نسبت داد. اول،  يم

در برابر فقر با  يمه خصوصين هستند. دوم، هر برنامه بير، بدبيفق يبا خانواده ها ييها بچهو 

از فقرا و ارائه پوشش  ياريش از حد بسيجذب ب يعنيمواجه است،  "انتخاب عکس"مشکل 

 کمتر خطرات از جانب ثروتمندان. يليخ

ن ياز انواع خطرات، به طور خاص فقر، ا يمه کردن برخيدر ب يخصوص يشکست بازارها  

 ييها مهيبن يبه دنبال چن يومکند تا در بخش عم يمدهندگان فراهم  يرأ يزه را برايانگ

فرد شاغل  يها زشيانگبر  ياثرات سوئ احتماالً ييها سکيرن يمه کامل چنين حال، بيباشند. با ا

از  يمه، پوشش تنها بخشين اساس، گستره بحث بيگذارد. بر ا يمت مالل آور يک وضعيدر 

 رد.يگ يمرا در بر  يق بخش عموميع مجدد از طرياز شکل توز ين رو برخيها و از ا سکير

 تياز جرم و جنا يريشگيپ -2-3

و [ ياز افراد را به دزد يتواند به طور بالقوه برخ يمن فرض است که فقر يبر ا ين بحث مبتنيا

تواند از  يماز درآمد  يکه داشتن حد متوسط يبکشاند در حال ]ياجتماع يها يکار بزهل ين قبيا

وجود نداشته باشد،  يعيچ بازتوزيات، اگر هيفرضن يکند. تحت ا يريجلوگ يين رفتارهايچن

نه يحفاظت و هز ينه هايش هزيموجب اخالل منابع ثروتمندان به صورت افزا يش دزديافزا

ن ين خواهد شد. ممکن است به نفع ثروتمندان باشد که چنيو مجازات مجرم يريدستگ يها

 ت انتقال دهند.يرم و جناع مجدد به انتظار کاهش جيرا به سمت توز يبالقوه ا ينه هايهز

 براليحفظ جامعه ل -2-4

 يربنايمشابه با ز ييها نهيزمبر  يبرال، مبتنيک جامعه ليع مجدد در يتوز يبرا ياسياستدالل س

ل ترس از يکه مستبدان به دل همان گونهباشد.  يم يک جامعه استبداديرفتار طبقه حاکم در 

ر يدهندگان فق يکنند؛ ترس از رأشورش، استثمار ملت تحت حکومت خود را محدود 

ون يبه نفع انقالب يق رأيبرال از طريل ياسير چارچوب سيسرخورده با در نظر گرفتن فسخ فراگ

 ع مجدد محدود کنند.يق توزيازاتشان را از طريل آن باشد که ثروتمندان امتيتواند دل يم
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در  يع مجدد دولتيتوزح شده فوق در هر برنامه يتشر يزه هايکند که انگ يمآشر استدالل  

ا يک ي، اگرچه يکاريب يايگرفته تا مزا يشتر، مؤثرند، از بازنشستگيا بيک درجه کمتر يغرب، با 

 برجسته تر باشند. يخاص يزه ممکن است در برنامه هايچند انگ

 ع مجدديتوز يبرا يت اقتصاديعقالن يعموم يجنبه کاال -3

ت، و حفاظت از ساختار يجرم و جنا يبازدارندگ مه،يب -زه از مبحث ذکر شده در بااليسه انگ

کند. پل  يمت يدارد حما يعموم يکاال يژگيک ويدن ين مساله که بخشياز ا -ياجتماع

کند:  يمف ين تعري( را چنيعموم ي)کاالها يجمع يمصرف ي( کاالها387 :1954ساموئلسون )

که  مصرف هر شخص از ن معنا يبرند به ا يمکه همه از مصرف آن لذت مشترک  ييکاالها»

 1954پل ساموئلسون )«. شود ينمگر از آن کاال منجر يبه کاهش مصرف شخص د يين کااليچن

 دهد. يمارائه  يعموم يل کاالهايه و تحليتجز يبرا يرسم ي( مبان1955 &

به  يابيدست يک مانع بالقوه برايرا به عنوان  يعموم يمتعارف کاالها يات اقتصاديادب 

ن است که يل ايکند. دل يم يمعرف يرقابت کامالًستم بازار يک سيدر  يحت کاراص يتخص

ک ي يشود. برا يمک حالت خاص وارد يک شخص در يت يدر تابع مطلوب يعموم يکاالها

 يشود که او به طور انحصار يمت فرد يفقط آن بخش از عرضه کل وارد تابع مطلوب يخصوص يکاال

، از آنجا که همه يعموم يک کاالي يکه برا يکند، در حال يمت کسب يا مطلوبيکند  يممصرف 

را برابر با عرضه آن مصرف کنند،  يعموم يک سطح از کااليتوانند به طور همزمان  يماشخاص 

 (.Usher, 1992: 329شود ) يمت فرد وارد يعرضه کل به طور همزمان در تابع مطلوب

ق يدق ياشاره دارد که آشکار سازک مساله حساس يبه  يعموم يکاالها يق رويتحق 

و  يعموم يکل کاال يافتن سطح تقاضاي يبرا يه ايتواند به عنوان پا يمحات فرد يترج

به کار گرفته شود. اگر  يان همۀ مصرف کنندگان فرديآن در م ينه هايص هزين تخصيهمچن

 يخانوارهامت ممکن باشد، چه بسا يستم قيق سياز طر يعموم ين کاالهايتأم يره بنديج

ستم يرند. عدم امکان استفاده از سيبگ يعموم يم به مصرف سطوح مختلف کاالهايمختلف تصم

 ييمصرف کنندۀ عقال ياست که برا ين معني، بديعموم يکاالها يره بنديج يمت برايق

 ياش، عدم سازگاريحات واقعيدر تطابق با ترج يعموم يخدمات کاال يپرداخت داوطلبانه برا

به  يعموم يدر جهت انتقال بار عرضه کاالها يازهيوجود دارد. هر مصرف کننده انگ ها زشيانگ

افراد به مشارکت داوطلبانه در  يليم يکاال دارد. ب ياش برا يواقع يگران، با اعالم کمتر تقاضايد

 ين کاالهايفرصت مشارکت در منافع ا يآن، جستجو برا يو به جا يعموم يارائه کاالها

 (.Stiglitz, 1998: 120- 121دارد ) يمجان يت بر مساله سوارگان، دالليرا

شود. اول، سمت عرضه بازار، که  يم ييحداقل باعث دو نوع عدم کارآ يمجان يرفتار سوار 

ن منافع يب يهماهنگ ين عرضه خواهد شد؛ چرا که بازار در برقرارييدر سطح پا يعموم يکاالها
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مورد استفاده  يريگ يشود. دوم، آنچه در مورد رأ يمبا شکست مواجه  يو اجتماع يخصوص

 يکاالها يمال يها کمک يات برايپرداخت مال يحات برايترج يسازرد، در آشکاريگ يمقرار 

استمداران ممکن است با مهار يممکن است به دنبال داشته باشد. س يج مشابهيز نتاي، نيعموم

 يواقع يسه با تقاضايدر مقا يعموم يهان کاالييممکن است با عرضه پا ها دموکراتات و يمال

 (.Stretton & Orchard, 1994: 55داشته باشند ) يد رأيانتظار خر ين خدماتيچن يبرا

دهد. اول، با  يمفوق به دو روش ارائه  يج ارتدوکسيدر نتا يچالش يدگاه انتخاب عموميد 

بار  ها آندهد که  يمانتقال  يرا به طور ياتيافته بار مالين امکان که منفعت سازمان يتوجه به ا

ک فرصت يپرداخت کنند، پس  يعموم يارائه کاالها يکمتر از سهم مشارکت شان، برا ياتيمال

 ي(. دوم، کاالهاJha, 1998: 136وجود دارد ) ياسينه سيو چپاول در زم ييرانت جو يبرا

سم خروج يکانناخالص )در معرض ازدحام( م ياکثر کاالها ياب هستند. برايخالص کم يعموم

ه يبازار در ارا ييه کارآينمود تا منجر به کاهش نقش دولت و شب يتوان طراح يم يکاال را طور

 شود. ها آن

بودن  يکند که عقالن يماستدالل  يعموم يدر مورد کاال ارتودوکسجان کالم مباحث  

 يسوارل به يل تماي، به دليبه بخش خصوص يع مجدد بدان جهت است که با واگذاريتوز

جه، استفاده از توان دولت يد. در نتيآ يمش از حد کوچک به وجود يه بيري، مؤسسات خيمجان

جاد تالش يات به منظور ايق ماليع مجدد از طريتوز يبرا ير منطقيمقاد يجمع آور يبرا

 يبه ادعا ياست. انتخاب عموم يلِ روشن شده در باال، ضروريدن( به داليبخش يارزشمند )برا

نفع خاص  يذ يکه گروه ها يد دارد به گونه ايش از حد تأکيبر امکان ارائه ب تودوکسارموضع 

 کنند. يم يکار دسترا  ياسيگران و منافع به خودشان، روند سيبه د ياتيبا انتقال بار مال

 

 يدولت يع مجدد، و جمع آوريزکات، منطق توز -4

شود. نوع  يمه مطرح يريامور خ يت برايست باال تحت عنوان عقالني، لياسالم يدر نوع دوست

نوع [ن يباشد. ا يز ميم به احکام خداوند نيتسل يدر اسالم، به طور همزمان نماد عمل يدوست

دربارۀ فقرا، تنها با  يو يقيحق ياز نگران يک مسلمان، ناشيت يبا فرض آنکه مطلوب ]يدوست

اخالق  ياست. در عوض، در راستا يد، عقالئيپرداخت سهم خودش از زکات به اوج نخواهد رس

رفاه متوسط فقرا  يبرا ياد شامل نگرانيک مسلمان به احتمال زيت ي، تابع مطلوبيح اسالميصح

کند، جمع  يمکه دان آشر استدالل  ين حالت، به گونه ايک گروه خواهد بود. در ايبه عنوان 

 يتيود. در ورود به عقالنش يمح داده يترج 1ک بخشندهيدگاه يرات البته از ديخ يدولت يآور

                                                                                                                   
1. giver  
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شرفته توسط آشر، در يو استدالل پ يساز مدلل ين قبيبها دادن به ا ي، برايفراتر از نوع دوست

وجود  يا نفاق )کفر( شود، گستره ايتواند منجر به عمل انکار  يمکه فقر  يث نبوين حديپرتو ا

ت، بهره يشامل جرم و جنا ياز اقدامات يعيف وسيک طيتواند به  يمن معنا، يدارد. انکار در ا

 -که از مظاهر مکرر فقر در جهان مدرن شده ياعمال -، و فحشاياز کودکان، هرزه نگار يکش

جمع  يت و منطق برايک نوع عقالني، يعموم يموارد، استدالل کاال ير شود. در تماميتفس

 سازد. يمزکات فراهم  يآور

، امکان ياتيق انتقال بار مالياز طر ييوموارد رانت ج يبرا يبا توجه به بحث انتخاب عموم 

ن ييش تعي، حداقل در مورد زکات، به صورت بار قابل اعمال بر انواع مختلف ثروت از پيريجلوگ

مخارج،  يت بنديو اجتهاد در اولو يادار يوجود دارد. با بهبود طراح يشده در کنار جمع آور

 يها ينگرانتوان  يم، اند شدهمشخص  يبا مراقبت از رأس ]موارد[ مخارج زکات که به خوب

ات نرخ زکات و رئوس يع را مرتفع نمود. به طور خالصه، خصوصيدر کنار توز يانتخاب عموم

شدن از راه  ياتياسالم است که در صورت عمل ييبارز از برنامه فقرزدا يژگيک ويمخارج آن، 

جاد يا ياسيس ييانت جوقدرتمند در برابر ر يسميتوان مکان يممناسب  يادار يها سميمکان

 نمود.

 يزکات وجود دارد. در برخ يدولت يجمع آور يبرا ير اقتصاديغ يقو ليت، داليدر نها 

به  يابيمانع دست يو فرقه ا ين، تعصبات قومييسطح سواد پا يها نرخبا  ياسالم يکشورها

ن يشد. در چن با يم يضرور يو اجماع مل يت داخليامن ياست که برا ياز انسجام مل يدرجات

ل کشمکش و نزاع رهبران فرقه ها  يزکات، به دل يع خصوصيو توز ي، اجازه جمع آوريطيشرا

تواند  يمت، ياهم يدر مورد مسائل ب يله رقابت قويش سهم زکاتشان به وسيا افزايحفظ  يبرا

 يتواند تعصب يمل، خرج و صرف زکات ين دليتر شدن جامعه منجر شود. به هميبه قطب

ها و  زهيانگل ين قبيل اي، پتانسيدولت يبه دنبال داشته باشد. جمع آور يز و قويض آميتبع

 يدولت يوجود دارد که جمع آور ياستدالل مقابلدهد. در  يممنحرف را کاهش  يمنافع جناح

 شود.   يدر پوشش اسالم يبه اهداف مافوق اسالم يابيدست يبرا يتواند به ابزار يم

ن بحث اشاره کرد که خارج از ياز ا ي( به عنوان نمونه ا1995مالک ) توان به جمال يم 

 باشد. يمن مقاله يمحدوده ا

 

 االت متحدهيهدفمند به فقرا در ا يدولت يها يانتقالت بالقوه زکات در برابر يظرف -5

، يغرب يدرآمد در اقتصادها يانتقال يها پرداختسه با حجم يشود که در مقا يممطرح  يگاه

مناسب دارد.  يدگاهياز د ياز به بررسين استدالل نيار محدود است. ايبالقوه زکات بست يظرف

درآمد در غرب، فقرا  يانتقال يها پرداختاز  يد توجه داشت که در بخش قابل توجهينخست، با
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کا يکنند؛ در آمر يمخاطر نشان  2و استراپ 1يکه گوارتن يشوند. به طور ينمهدف قرار داده 

  -کيشوند، تنها حدود  يمت يکه به سمت فقرا هدا ييها آن، 3آزمون شده يها يانتقالمتوسط »

  -آزمون نشده داللت به پنج يدهند. درآمدها يمل يرا تشک يانتقال يها پرداختششم کل 

سازمان  يا به خوبيشوند که  يمت يهدا ييها گروه يبه سو عموماً ها آنگر دارد و يششم د

باالتر از حد متوسط  ييها درآمدها يانتقالن يرندگان اياند. گ ييشناساقابل  يتا به راحياند  افتهي

 يها يانتقال يدر جمع آور يدولت نقش مهم ييدهد که مدل رانت جو يمن نشان يدارند. ا

م به کشاورزان يارانه مستقيارد دالر يليم 15سوم از  -مثال، حدود دو يبرا«. کند يمفا يدرآمد ا

 ده است.ي، رساند داشتهش از صد هزار دالر يکه فروش ساالنه ب ييها آنبه  1989االت متحده در يدر ا

 يالملل نيبک بعد يبه طور خاص ممکن است  يکشاورز يارانه هايممکن است ادعا شود که 

 ياسيزۀ سيجهان سوم را به عنوان انگ ياقتصادها« استقالل»ا ي« يوابستگ»داشته باشند و 

 ياز است. به موضوع اصلينه نيزمن يدر ا يشتريقات بيتوان رد کرد، اگر چه تحق ينم يضمن

در  ي]پانزده و دو دهم[ درصد از درآمد مل 2/15درآمد،  يها يانتقالم. مجموع حجم يبرگرد

ت شده است يششم آن به سمت فقرا هدا -کيبوده که تنها  1990االت متحده در يا

(Gwartney & Stroup, 1992: 770)دو و  5/2 يفقرا از درآمد مل يها يانتقالن سهم ي، بنابر ا[

( با 98 :1997) 4باشد. گوردون توالک يزکات م يشود، که برابر نرخ حداقل يمم[ درصد ين

 يم برايک دستگاه عظيدولت رفاه »د که يجه رسين نتيمتفاوت به ا يه داده هاياستفاده از پا

ر اختصاص داده يار فقيکمک به افراد بس ياز آن برا يانتقال درآمد است، اما بخش عمده ا

ن يقابل قبول در مورد نرخ زکات بر اساس ا يدهايشک و ترد يبرا يدامنه کوچک«. نشده است

 وجود دارد. يل شواهد تجربيقب

 ييوه کار اجرايد در نظر داشت آن است که ساختار و شينه باين زمينکته دوم که در ا 

ک يمهم در انتخاب برندگان و بازندگان در  ينه ايک نقش پس زمي، يو بانک يستم پوليس

غالب  يستم ماليدهند که در حال حاضر س يمقات نشان يکند. تحق يمفا يا ياقتصاد خصوص

بزرگ  يکوچک و به نفع کسب و کارها ]ياقتصاد[گران يه بازيک عليستماتيس يريسوگک ي

شورش »دفع  يبرا يقابل مالحظه ا يها انتقالاز به يممکن است ن يستمين سيدارد. چن

غرب  يستم رفاهيزکات را با اشاره به س يت بالقوه برايما ظرف يداشته باشد. وقت« دهقانان

د در يم. تداوم و تشديکن ينمسه ي[ مشابه را مقااقتصادم، به طور حتم دو ]يده يمار قرار يمع

القا شدۀ  يريسوگ، که يانکو ب يستم پولين سيگزيجا يها مدلدر توسعه  ييانجام پژوهش ها

                                                                                                                   
1. Gwartney 

2. Stroup 
3. means-tested  transfers 

4. Gordon Tullock 
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 است. يرا نداشته باشد، الزام يغالب فعل يمال ين در معماريبه نفع مرفه يمصنوع

 

 کننده زکاتفيتضع ها تيمعاف -6

زکات در  يک مشکل برجسته با توجه به جمع آوريکند که  يم( اشاره 1996) يرازيش

ت بالقوه يکامل از ظرف يمجاز توسط حکومت بوده است که بهره بردار يها تيمعافپاکستان، 

توان استدالل کرد که تا آنجا که  يمکند.  يمکاهش فقر را محدود  يبرا يزکات به عنوان ابزار

 يجمع آور يبرا ير اقتصاديت غيعقالن ها آنداده شود،  يخاص يها به گروه ها تيمعافن يا

ساده است. در جهت  کامالً ين مشکلين حال، راه چنيکنند. با ا يمف يزکات را تضع يدولت

شده به  يابيارز -مکمل ينير ديات کاهنده فقر غيک ماليتر،  عيوس يدر سطح يبهبود جمع آور

ر يکه معاف از پرداخت زکات هستند از جمله غ يتواند بر تمام کسان يم -وه زکاتيهمان ش

 يات ستانيدر مال ينگ با اصل شناخته شده عدالت افقن نه تنها هماهيمسلمانان، وضع شود. ا

 شود. يم ياسيس يها مردابده و يچياست بلکه موجب نجات دولت از غرقه شدن در فقه پ

 

 يريگ جهينت -7

نمود.  يزکات معرف يآور به نفع متمرکز کردن جمع ياقتصاد ياز تئور ييها استداللن مقاله يا

ل شده است. در يزکات تکم يدولت يآور جمع يبرا ياقتصادر يل غيبا دال يت اقتصاديعقالن

ض ي( تفوي)فقه يمذهب يها تياولو ياقتصاد خرد برا يه هايشرفته، پايپ يها استداللن جا يا

 ي، برخيک مساله جانبيزکات به دولت ارائه شده است. به عنوان  يت جمع آوريار مسئولياخت

ت بالقوه زکات نابجاست. ياز ظرف يريتا نشان دهند که اشکال گ اند شدهارائه  يشواهد تجرب

  شود. يغالب بازنگر يو مال ي، اقتصادياسيستم سيالزم است در رابطه با س
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