
 227-254ات صفح -1400سي و هفتم، زمستان اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره  فصلنامه علمي

های  الگوی مطلوب تخصیص وجوهات شرعی در فعالیت

 AHPاقتصادی با استفاده از تکنیک 

 

 پژوهشي نوع مقاله:
 

 1سعید پناهی بروجردیمحمد 

 2آبادی مصطفی کاظمی نجف

 3علی احمدی غالم

 

 03/09/1400 تاریخ پذیرش:                         22/02/1400 تاریخ دریافت: 

 چکیده

بیکاری است که، افراد  ترین عامل بی ثباتی اجتماعی و خانوادگی ناشی از فقر و از یک سو، مهم

زیادی از جوامع بشری را گرفتار ساخته است و از سوی دیگر، وجوهات شرعی به ویژه زکات و 

ها،  شود و با مدیریت درست آن مالی مهم در جامعه اسالمی شناخته میخمس به عنوان یک بخش 

توان کاهش داد. پژوهش حاضر  ماعی به خصوص فقر و بیکاری را میهای اجت بخش زیادی از چالش

پس از ارزیابی منابع فقهی زکات و خمس، افزون بر اثبات متولّی بودن وجوهات شرعی در زمان 

های  رایط با تکیه بر مبانی ارزشی، فقهی و تاریخی، به بررسی مدلغیبت از سوی مجتهد جامع الش

زایی   وری، فقر زدایی و اشتغال های کاهش نابرابری، افزایش بهره شاخص تخصیص وجوهات شرعی با

های گفته شده مورد  در دو مدل سنتی و غیر سنتی با شاخص پردازد. تخصیص وجوهات شرعی می

شود. روش تحقیق به شیوه  طلوب تخصیص وجوهات شرعی تعیین میارزیابی و در نهایت، الگوی م

با  نفر از دانشجویان مقطع دکتری اقتصاد 30میدانی انجام شده است که با نظر سنجی از نخبگان )

نفر از اساتید اقتصاد با  20نفر از دانشجویان دوره فوق لیسانس و  30، گرایش اقتصاد اسالمی

های طرح شده در پرسشنامه، به گزینش و  قتصادی( از میان شاخصگرایش اقتصاد اسالمی و فقه ا

 AHPهای مطرح در تحقیق با استفاده از تکنیک  اند. مدل های فوق پرداخته دهی شاخص وزن

ها، مدل مطلوب؛ یعنی تخصیص  بندی شده است که از میان آن )تحلیل سلسله مراتبی( رتبه
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ه بر مبانی ارزشی، فقهی و اقتصادی پیشنهاد های اقتصادی با تکی وجوهات شرعی در فعالیت

های مورد نظر تحقیق، از طریق  توان به اهداف ذیل دست یافت: شاخص شود؛ با این مدل، می می

بیشتر   منجر به پراکندگییابد؛ بلکه  ی نه تنها تحقق نمیتخصیص وجوهات شرعی به روش سنت

های تولیدی و خدماتی با  خمس در فعالیتشود؛ تخصیص وجوهات شرعی به ویژه زکات و  منابع می

 تر است.  روح تشریع وجوهات سازگارتر و مناسب

 

  AHPتخصیص، وجوهات شرعی، تکنیک کلیدي:  کلمات

 JEL: E50,C60,G50بندي  طبقه
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 مقدمه

الزام به پرداخت وجوهات شرعی به ویژه زکات و خمس، بیانگر اهمیت آن در زندگی مسلمانان از 

اسالم است؛ زیرا اسالم توجه جدی به مشکالت اقتصادی و حلّ آن دارد. از این روی، سوی دین 

های مختلف، به کمک فقرا و مستمندان ترغیب و الزام نموده است. پژوهش  مسلمانان را با روش

حاضر با استفاده از روش میدانی با تکیه با منابع فقهی و اقتصادی، با توجه به اهمیت وجوهات 

یژه زکات و خمس، اوال، به جایگاه آن، در معارف اسالمی پرداخته است؛ و دوما، به حل شرعی به و

های تولیدی و خدماتی زیر نظر  های جدی درخصوص تخصیص وجوهات شرعی به فعالیت پرسش

ای که، نوعی تفکر دینی را با تکیه بر نظریات روان شناختی  گونه  پردازد به مجتهد جامع الشرایط می

های اقتصادی، ضروری  های تخصیص وجوهات شرعی در فعالیت اختی در پژوهشو جرم شن

ای که،  نماید. در تخصیص وجوهات شرعی به لحاظ تنوع در آراء، وحدت نظر وجود ندارد به گونه می

های تولیدی و خدماتی به هدف مبارزه با فقر یکی از نظریات مهم در این  تخصیص آن در فعالیت

از مباحث، دارای قابلیت بسیار باال است و با طراحی ابزارهای جدید با سیستم  حوزه است. این رشته

های اقتصادی به هدف  دینی و اقتصادی، افزون بر تجمیع وجوهات پراکنده، به تزریق آن در پروژه

های  شود و در نهایت بر کاهشی شدن بحران زایی در جامعه منجر می افزایش درآمدی فقرا و اشتغال

گذارد. الگوی تخصیص وجوهات شرعی در  فقر در جامعه اثر مستقیم و مثبت میناشی از 

ی یکی از این سلسله تأمالت است که با ارائه دالیل  های اقتصادی به هدف فقر زدایی، نتیجه فعالیت

ایم با نگاه منصفانه الگوی مطلوب مبتنی بر نظرسنجی نخبگان،  ارزشی، فقهی و اقتصادی، کوشیده

 یم.ارائه نمای

 

 پیشینه تحقیق

وجوهات شرعی دارای اهمیت بسیار جدی در جامعه اسالمی است، از این روی، دانشمندان و 

در کتاب  یوسفیاحمد علی  اند: های متفاوتی پرداخته محققان زیادی به بررسی این مسأله از زاویه

ها و آثار  ویژگی افزون بر زکات و خمس، مالیات حکومتی را نیز بررسی و به "نظام مالی اسالم"

اقتصادی آن از قبیل عدالت، کارآیی، توزیع ثروت و درآمد پرداخته است و به این نتیجه دست 

گیرد و همچنین کارا نیز  های اسالمی توزیع درآمد و ثروت، عادالنه صورت می یابد که، در مالیات می

 باشد. می

های  های اسالمی با مالیات بررسی تطبیقی مالیات"ای تحت عنوان  عیسی بابایی در مقاله

یابد که، اوال، ناهمگونی در  ها دست می به این یافته "حکومتی )مطالعه موردی خمس و زکات(

تجمیع خمس و زکات و همچنین پراکندگی در توزیع وجوهات وجود دارد که فاقد کارایی الزم 
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 "مخصوص با نامیک حساب است. دوما، ساماندهی وجوهات شرعی مستلزم این مساله است که، 

های دفاتر  گردد که با کسر نیازمندیدر سازمان امور مالیاتی ایجاد  "حساب مالیاتهای اسالمی

ها از  مراجع تقلید، سایر وجوهات بر اساس بودجه مصوب در جهت عمران و آبادانی، رفع محرومیت

 مستحقین توزیع گردد

؛ بر "های اسالمی گیری مالیات جهت"و  "نظام مالیاتی اسالم"های:  علیرضا لشکری، در کتاب

دارد و  تأکیدکارآیی، توزیع عادالنه منابع و محرومیت زدایی از جامعه توسط نظام مالیاتی اسالم 

های اسالمی در نظام اسالمی از ظرفیت باالی در جهت فقر زدایی برخوردار  معتقد است که، مالیات

 ت یافت.توان به آن دس است که با مدیریت درست و منسجم می

بررسی نقش خمس در رفع فقر مطالعه "ای با عنوان  میثم موسایی و یوسف کرمی در مقاله

درصد فقر را  60، به این نتیجه رسیدند که، مدیریت خمس قریب به "موردی: شهر شال قزوین

 بخشد و در نهایت رشد اقتصادی و سطح رفاه باال را در جامعه شاهد خواهیم بود. عزیزی و بهبود می

های اسالمی و  جایگاه مالیات"کفشگری، کیاء الحسینی و همکاران در مجموعه مقاالت با عناوین

به این   "خمس و زکات و جایگاه آن در اقتصاد کشورهای اسالمی "و  "متعارف و ارتباط متقابل آن

که  لیهای اسالمی اثر مثبت روی رشد و نظام توزیع دارد در حا ورزند که، مالیات می تأکیدنکته 

  مالیات متعارف ممکن است چنین نباشد.

های زیر  ها، دارای تفاوت پژوهش موجود، با وجود اشتراک در اصل طرح موضوع با سایر پژوهش

 باشد: نیز می

های گفته شده، مورد توجه  در تحقیق حاضر، تاثیر تخصیص وجوهات شرعی بر شاخص الف(

 ؛است

شود؛ یعنی توزیع  با نگاه اقتصادی، بررسی می فارغ از چارچوب حکومت و یشرع ب( وجوهات

ی که فاقد نظام اسالمی هستند  وجوهات بر اساس این پژوهش به هدف فقرزدایی از جوامع شیعی

 باشد؛  نیز امکان پذیر می

های اقتصادی زیر نظر مجتهد جامع الشرایط با نگاه  ج( تخصیص وجوهات شرعی در فعالیت

 ورت پنداشته شده است.ارزشی، فقهی و اقتصادی یک ضر

 

 روش تحقیق

های  ترین تکنیک ( که، یکی از معروفAHPدر این پژوهش از فرایند تحلیل سلسله مراتبی)

، اولین بار توسط توماس AHPگیری برای چندین شاخص است استفاده شده است. تکنیک  تصمیم
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 ،AHPاست. تکنیک  شدههای زوجی بنا نهاده  بر اساس مقایسهو مطرح  1980در دهه  1ال ساعتی

ها، نسبتا رضایت بخش بوده و برای  های دیگر با وجود کاستی از زمان ابداع تا کنون، بیش از مدل

های متنوعی مانند سیاست، تولید، بازاریابی، تبلیغات، حمل ونقل و ... بکار  گیری در حوزه تصمیم

ن روش زمانی مناسب ومفید است که رفته و نتایج قابل قبولی به دنبال داشته است. استفاده از ای

گیری روبرو است؛  تواند کمی باشد یا کیفی( تصمیم )شاخص می گیرنده با چند شاخص اوال، تصمیم

؛ 8-6، ص 1391ها باید براساس طی مراحل زیر صورت گیرد: )دلبری و داودی،  گیری دوما، تصمیم

 (.  5-4حیدری، ص 

گیری در این  لسه مراتب مدل است. هدف از تصمیمالف( مرحله اول مدل سازی و بنا کردن، س

های تصمیم است؛ به  گیری و گزینه های تصمیم مرحله، ارتباط عناصر تصمیم که شامل شاخص

 باشد؛  صورت سلسله مراتبی می

های دو به دو است. این کار با انجام مقایسات به نام ماتریس  ب( مرحله دوم، انجام مقایسه

بین عناصر هر سطح )مقایسات زوجی( از طریق تخصیص اعدادی که نشان های دو به دو  مقایسه

گیرد. این ماتریس دارای دو  دهنده اهمیت یا ارجحیت یکی نسبت به دیگری است صورت می

است و به این معنا است که، نسبت ترجیح هر عامل در  1. قطر این ماتریس عدد 1ویژگی است: 

جیح عوامل نسبت به یکدیگر خاصیت معکوس پذیری . تر2است و  1مقایسه با خودش مساوی 

 دارد؛

های  ج( مرحله سوم، تعیین وزن هر یک از عناصر تصمیم معطوف به اطالعات ماتریس

های تقریبی استفاده  های زیادی از جمله روش های دو به دو است که در انجام آن، از روش مقایسه

 -2ها را با هم جمع می کنیم.  ر یک از ستونمقادیر ه -1شود که، مشتمل بر مراحل زیر است:  می

برای نرمالیزه شدن ماتریس مقایسات زوجی، هر عنصر در ماتریس مقایسات زوجی بر حاصل جمع 

با محاسبه مقدار میانگین عناصر هر سطر از ماتریس نرمالیزه  -3شود.  ستون خودش تقسیم می

 شود؛ شده، وزن نسبی عناصر مورد نظر تعیین می

های نسبی درهم،  ه چهارم، انتخاب گزینه برتر است. در این مرحله با ادغام وزند( مرحل

گردد. وزن نهایی هر گزینه از مجموع  بندی و گزینه برتر تعیین می های تصمیم رتبه گزینه

ها  آید؛ زیرا وزن شاخص حاصلضرب وزن هر شاخص در وزن گزینه مربوط از آن شاخص به دست می

در تعیین هدف است و وزن هر گزینه نسبت به شاخص، سهم آن گزینه در ها  بیانگر اهمیت آن

 باشد.  شاخص مربوطه می

                                                                                                                   
1 Thomas L. Saaty 
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در این مقاله، با استفاده از نظرات نخبگان در قالب پرسشنامه بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی 

AHPه های انجام شد های مقایسه زوجی مقایسه نموده و با قضاوت ها را به صورت ماتریس ، شاخص

های اصلی و مطرح در  بندی شده است. شاخص های دوگانه رتبه ها و در نهایت مدل اهمیت شاخص

وری، فقر زدایی و اشتغالزایی. قبل از  این تحقیق عبارت است از: کاهش نابرابری، افزایش بهره

های تخصیص وجوهات شرعی مطرح و تبیین شود و  پرداختن به مباحث روشی، بایستی ابتدا مدل

 پردازیم. ها می بندی آن مطابق مباحث طرح شده به رتبه سپس

های تخصیص  بندی مدل ها به رتبه در این تحقیق چهار شاخص مورد توجه است و بر اساس آن

 های مورد بحث عبارتند از: شود. بنابراین، شاخص پرداخته می

 الف( نابرابری

مد و ثروت میان افراد جامعه منظور است؛ نابرابری به معنای توزیع ناعادالنه امکانات و منابع، درآ

ی اجتماعی و مشارکت جمعی تضعیف و استرس و  زیرا با وجود نابرابری در جامعه، سرمایه

، 1396خرداد و تیر  2)محمدزاده، یوسف و همکاران، شماره یابد  نجاری های رفتاری افزایش میناه

221.) 

 وری ب( بهره

های علمی به  منابع فیزیکی، نیروی انسانی و سایر عوامل به روشوری یعنی حداکثر استفاده از  بهره

وری به کاهش هزینه تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و باال رفتن  که بهبود بهروه طوری

 .(49، 93)بختیاری، صادق و هکاران، پاییز  د ملت، منجر شودسطح زندگی همه آحا

 ج( فقر

نیازهای اساسی و اولیه زندگی که، درجهت  تأمینفقر با رویکرد درآمدی؛ یعنی محرومیت شدید از 

کنند )گلیک حکیم آبادی، محمد  های حمایتی استفاده می مبارزه با این نوع فقر معموال از سیاست

ابلیتی ویکرد ق(. اما فقر با ر273، 1387، یوسفی، احمد علی، 71-70، 1392تقی و کرامتی، زینت، 

های فردی و اجتماعی نه یک  محرومیت از قابلیتمطرح گردید عبارت است از:  که توسط آمارتیاسن

های فردی و توانمند سازی فقرا تنها راه  سبدکاال و درآمد کافی روزانه و امثال آن؛ لذا رشد قابلیت

گلیک حکیم آبادی، ؛ 269-268، 1386)دادگر، یداهلل،  شوند فت از این نوع فقر محسوب میبیرون ر

 .(71-70، 1392محمد تقی و کرامتی، زینت، 

 د( اشتغال

ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده 10تمام افراد 

شاغل محسوب میشوند. شاغالن به طور   یا بنا به دالیلی به طور موقت کار را ترک کرده باشند،

ترک موقت کار در هفته . حقوق بگیران و خود اشــتغاالن می شوند و مزد عمده شــامل دو گروه
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 مرجع با داشتن پیوند رسمی شغلی، برای مزد و حقوق بگیران و تداوم کسب و کار برای خود

 .(4، 1395)معاونت اقتصادی،  شود ن، به عنوان اشتغال محسوب میاشتغاال

 وجوهات شرعی

پردازد؛ الزم  از آنجا که، پژوهش موجود به تخصیص وجوهات شرعی از قبیل خمس و زکات می

 و تخصیص موارد گفته شده از دیدگاه فقها نیز پرداخته شود. تأمیناست به بررسی 

 

 خمس

به داللت قرآن، روایات و اجماع فقها، خمس یکی از واجبات مالی در اسالم بخصوص نزد شیعیان 

؛  منتظری، بی تا، 9، 1364و فی الجمله از ضروریات اسالم است )موسوی خویی،  شود محسوب می

،  88باشد )رازینی، بی تا،  می 5/1خمس در لغت به معنای شمارش، یک پنجم، پنج یک  (.7

اما در اصطالح عبارت است از: خمس حق مالی  (1388،187، پاشازانوس،165، 1387اصفهانی،

الصاله، در مال مخصوص برای خود و بنی هاشم بر بندگانش واجب است که خداوند مالک ملک با

غالب فقهای شیعه، (. 161-158، 1ق، ج  ه 1408؛ حلّى، 350ق،   ه 1413کرده است )ر.ک: حلّى، 

در آیه  "ءٍ  غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ "گیرند که، منظور از  از سوره انفال، نتیجه می 41با استناد به آیه شریفه 

باشد و موارد پنجگانه مانند: غنایم جنگی،  ت که پرداخت آن بر هر مسلمان واجب میفوق خمس اس

مال حالل "معادن، گنج، غوص و منفعت کسب را شامل است اما وجوب خمس در موارد مانند 

آید و تنها بر  از اطالق آیه فوق بدست نمی "زمینی که ذمّی از مسلمان بخرد"و  "مخلوط به حرام

در فقه اهل  (709، 1اند. )منتظری نجف آبادی، بی تا، ج وجوب آن استناد کرده اساس روایات بر

شده است با این تفاوت که، خمس بر غنایم جنگی به  تأکیدسنّت، بر اصل تشریع و وجوب خمس 

اتفاق تمام مذاهب، خمس بر معادن، طال، نقره، آهن و گنج طبق مذهب حنفی و خمس بر گنج 

 1407. طوسى، ، 188-187، 1ه.ق،  ج 1421مطابق مذاهب مالکی و شافعی واجب است. )مغنیه، 

سوره انفال و برخی روایات، خمس به  41آیه در نگاه غالب فقها، به دلیل  (.118-116، 2ق، ج   ه

شش سهم تقسیم شده است. سه سهم آن متعلق است به خدا، پیامیر گرامی اسالم )ص( و امام 

گانه به امام زمان )عج( تعلق دارد و باید به مجتهد  معصوم )ع( که، در زمان غیبت تمام سهام سه

گردد. سه سهم دیگر به ایتام، مساکین و جامع الشرایط پرداخته شود و یا مطابق نظر وی عمل 

و  تأمینگان که از طرف پدر به هاشم منتسب هستند؛ اختصاص دارد. مسئولیت  درراه مانده

تخصیص این سهم نیز از باب احتیاط با مجتهد جامع الشرایط است. )طباطبایى یزدى، سید محمد 

 (.585-567، 9ق، ج   ه 1416حکیم،  . ر.ک: طباطبایى403، 2ق، ج   ه 1409کاظم، العروة الوثقى، 
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 زکات 

؛ 2، 1981شود )نجفی، زکات یعنی نمو و برکت که از جانب خداوند در امور دنیا و آخرت داده می

(. زکات در شرع به همان معانی لغوی یعنی رشد، زیاده و پاکی آمده است؛ 11، 1387شهید االول،

شود )حلّی،  در مال و روان زکات دهنده ایجاد می زیرا با زکات اموال، خیر و برکت، طهارت و پاکی

مطابق فتوای مشهور فقهای شیعه، موارد وجوب زکات اموال (.97، 1374 ،یقرائت. 1، 3بی تا، ج

عبارتند از: طال، نقره، شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما و کشمش مشروط به شرایط مانند: بلوغ، 

موال و داشتن نصاب و مستحب بودن زکات در غیر موارد عقل، آزادی، مالک، توانایی تصرف در ا

.(. تمام مذاهب چهارگانه 87-85تا،  کاظم، بی . طباطبایی، سیدمحمد347ق،   ه 1413گانه. )حلّى، نُه

و اندک  اهل سنّت، بر وجوب زکات در حیوانات، طال، نقره، پول، زرع و میوه با شرایط خاص

فقهای اسالم با استناد به آیه شریفه  (.175-166، 1ج  ق،  ه 1421)مغنیه، اختالف، اتفاق نظر دارند

و تخصیص آن، در زمان  تأمیناز سوره توبه، موارد مصرف زکات را که، به حکم غالب، متولّی  60

اند: فقرا و مساکین؛ کسانی که در  غیبت، مجتهد جامع الشرایط است؛ هشت گروه تعریف کرده

کنند؛ دلجویی شدگان؛ بندگان؛  آوری، حفظ و توزیع زکات میان مستحقین تالش می جمع

  ه 1409لی، )ر.ک: حّر عام یت خداوند باشد و در راه ماندگانبدهکاران؛ هرکاری که باعث جلب رضا

 (.244ق ، ص  ه1387؛ طوسى، 356-282ق،  

 

 مجتهد جامع الشرایط متولّي وجوهات شرعي 

وجوهات شرعی توسط خود مجتهد جامع الشرایط و یا زیر نظر ایشان  تأمینغالب فقها معتقد به 

 هستند که، این نظر، با دلیل زیر مطلوب و قابل اثبات است:

 های اخالقی   الف( ارزش

یابی به  های فردی به رفتارهای آدمی متأثر از کمال روحی توجه جدی شده است که دست زشدر ار

شود. )ر.ک:  این هدف، درگرو تحقق موارد مانند: حیا و پاکدامنی، قناعت، صبر و بردباری ممکن می

(. انسان افزون بر گرایش درونی 146-110، 1383؛ امیری پور، احمد، 388، 1382نراقی، مال احمد،

به زندگی جمعی، نیازمند اصولی است که چگونگی برخورد با دیگران را برای او رهنمون شود؛ یعنی 

نحوة برخورد او با دیگران باید بر اساس اصول مانند: اصل عدالت، اصل احسان، امانتداری، خوشرویی 

بوبیت و تواضع باشد که بدون شک رعایت اصول گفته شده در روابط اجتماعی باعث موفقیت و مح

روی، غالب مراجع عظام  (. از این40،  3، ج1380شود) ر.ک: مصباح، محمد تقی، فرد در جامعه می

باشند. بنابراین،  دارای کمال روحی هستند و رفتارشان نیز بر اساس اصول گفته شده اجتماعی می

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                             8 / 28

https://mieaoi.ir/article-1-1071-fa.html


 235         1400 زمستان، هفتمسي و فصلنامه علمي اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره 

                                              

شرعی و تخصیص وجوهات  تأمینتوان در زمان غیبت، متولّی  تنها مجتهد جامع الشرایط را می

 معرفی نمود؛ 

 ب( آیات و روایات

وجوهات شرعی در زمان غیبت، با استناد به برخی از آیات قرآن و روایات، مجتهد  تأمینمتولّی 

 جامع الشرایط معرفی شده است: 

 ۖ  إِنَّ صَلَاتََک سَکَنٌ لَهُْم  ۖ  خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِْم صَدَقَةً تَُطهِّرُهُمْ وَتُزَکِّیهِْم بِهَا وَصَلِّ عَلَیْهِْم "آیه اول: 

در این آیه، خداوند به پیامبرش دستور داده است که، زکات مردم را به هدف "1وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ 

پاکی از گناهانشان بگیرد. پرداخت زکات را به پیامبر گرامی از باب وجوب اطاعت و نهی از مخالفت 

ی احکام و حدود الهی قائم مقام پیامبر است؛ زیرا امام نیز با ایشان واجب نموده است. امام در اجرا

ها واجب است و در  مخاطب به خطاب پیامبر است. در صورت حضور معصوم، پرداخت زکات به آن

زمان غیبت، پرداخت زکات، فطره و خمس به فقهای امین و اهل والیت واجب است؛ زیرا فقها 

  ه 1403. حلبى، ابو الصالح، 252ق،   ه 1413غدادی، ترین به مسائل دینی هستند )عکبری ب آگاه

مأموران هستند که از جانب  ؛»الْعامِلِینَ عَلَیْه«(. افزون برآن، یکی از موارد مصرف زکات، 172ق، 

آوری زکات تعیین شده اند و بیانگر این مسأله است که، زکات  معصوم یا حاکم شرع جهت جمع

توسط معصوم در زمان حضور و حاکم شرع در زمان غیبت  آوری شده و توسط عاملین باید جمع

 ( 172، 15توزیع شود.)نجفی، ج

 ۖ  وَالْیَتَامَى ۖ  وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فََأَنّ لِلَِّه خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَِلذِی الْقُرْبَى"آیه دوم: 

تمام سهام ششگانه  تأمینقها با استناد به آیه مذکور، متولّی بسیار از ف".2وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ ...

اند. )ر.ک: منتظری نجف آبادی، بی تا،  خمس را در زمان غیبت، مجتهد جامع الشرایط معرفی نموده

250- 307). 

نصب والیت شود که، م از آیة شریفه استفاده می "3النَّبِیُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ "آیه سوم: 

براى علماء هم ثابت است. به این بیان که مراد از اولویت، والیت و امارت است چنانکه در مجمع 

بارة ند که حضرت فرمودند:. این آیه درک البحرین در ذیل آیة شریفه روایتى از امام باقر )ع( نقل مى

امارت )حکومت و والیت( نازل شده است. بنا بر این، نبى والیت و امارت بر مؤمنین دارد، و همان 

باشد، چون در آیه حکم روى  امارت و والیتى که براى نبى اکرم )ص( است براى علماء نیز ثابت مى

نیم به آیاتى که توا وصف عنوانى آمده و در روایت هم تنزیل در وصف عنوانى شده است. به عالوه مى

                                                                                                                   
 103توبه،  1
 241انفال،  2
 6احزاب،  3
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أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا »براى رسول احکامى را ثابت کرده است استدالل کنیم، مانند آیة شریفه 

این که بگوئیم رسول و نبى در نظر عرف فرقى ندارد اگر چه در بعضى «. 1الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمِْر مِنْکُمْ 

وحى فرق گذاشته شده است ولى نبى و رسول در نظر روایات بین رسول و نبى از نظر کیفیت نزول 

کند،  کسى است که از طرف خداوند انباء مى« نبى»باشند. از نظر عرف  مى  عرف و عقال به یک معنى

موسوی خمینى، رساند ) باشد که آن چه را خداوند به او فرموده به مردم مى و رسول کسى مى

 .(100ق،   ه 1423

)ع( وجود دارد که فقها را به عنوان مرجع پاسخگویی مردم معرفی  روایات زیادی از معصومین

ها  اند در مسایل دینی و مشکالت شان به فقها مراجعه کنند، از آن اند و به مردم توصیه کرده نموده

ها اقتدا نمایند. چنانچه روایت ذیل بیانگر این مسأله است: اسحاق بن یعقوب  کمک بگیرند و به آن

اى را که مشتمل بر مسائل دشوارم بود برساند  بن عثمان عمرى درخواست کردم نامه گوید: از محمّد

و توقیعى به خط موالى ما صاحب الزّمان علیه السّالم چنین صادر شد: ......... امّا حوادث واقعه، در 

 باره آن مسائل به راویان حدیث ما رجوع کنید که آنان حجّت من بر شما هستند من نیز حجّت خدا

 (.238-237 ،2، جش 1380، ابن بابویه، ترجمه پهلوان)بر آنها هستم 

و تخصیص  تأمینگیریم که، در زمان غیبت، متولّی  با توجه به توضیحات فوق، نتیجه می

 باشد: وجوهات شرعی، به دالیل زیر مجتهد جامع الشرایط می

کنی فقر که حکمت شود و در ریشه  الف( زکات در موارد خاص و با شرایط ویژه واجب می

شود. از  ها مشمول پرداخت زکات نمی تشریع آن تعریف شده بود؛ کافی نیست؛ زیرا بسیار از دارایی

روی، خمس مکمل خوبی برای زکات به منظور مبارزه با فقر و مشکالت اقتصادی جامعه  این

 ها و منافع را شامل است؛ شود و در مقیاس بزرگتر، بیشتر از دارایی محسوب می

ها است؛  ب( امروزه یکی از فاکتورهای مهم مدیریتی، افزایش اعتماد میان کارمندان و بخش

یابد. مجتهد جامع الشرایط  وری آن افزایش می یعنی با افزایش اعتماد در یک سازمان، کارکرد و بهره

ترام و در جامعه به دالیل تعامل باالی مردمی، پاکدامنی و تسلط بر مسایل دینی یک چهره قابل اح

و تخصیص خمس و زکات توسط مجتهد میان  تأمیناعتماد برای آحاد مردم است و بدون شک، 

های مستحق، باعث تقویت کارکرد وجوهات شرعی شده و سطح نابرابری در جامعه را به  بخش

 دهد؛ سرعت کاهش می

و تخصیص وجوهات شرعی متناسب با درک شرایط جامعه  تأمینج( نگاه مشهور در خصوص 

امروزی و استفاده بهینه از منابع موجود است؛ زیرا به لحاظ اقتصادی استفاده درست از یک دارایی 

آمده بیشتر از وزن هزینه ازدست رفته باشد. بدون شک  زمانی خواهد بود که وزن فرصت پیش

                                                                                                                   
 59النساء،  1
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های اقتصادی زیادی را با  ها، فرصت و تخصیص وجوهات توسط مراجع تقلید و زیر نظر آن تأمین

  آورد.  زینه کمتر به وجود میه

پس از توضیحات مباحث گفته شده، به تبیین ناکارآمدی تخصیص وجوهات شرعی به روش 

 گردد. موجود پرداخته و سپس الگوی از تخصیص وجوهات شرعی به هدف فقرزدایی مطرح می

 

 وجوهات شرعي تخصیصمدل اول 

در این مدل، بیشتر مراجع تقلید دارای دفتر مشخص در شهر مقدس قم هستند که پُل ارتباطی 

های هستند که وجوهات  میان مراجع عظام و مردم در سایر شهرها و کشورها، عمدتا نمایندگی

آوری و به موارد مانند: فقرا، مساکین، درراه ماندگان، بدهکاران، طالب حوزه علمیه،  مردم را جمع

اختن مساجد، کتابخانه، حوزه علمیه و مانند آن، با اجازه مراجع و یا توسط خود مرجع تقلید به س

و  تأمینهای  رسد. این مدل با سیستم کامال سنتی و تعداد محدود از کارمندان به فعالیت مصرف می

 پردازد. تخصیص وجوهات شرعی از قبیل خمس و زکات می

 

 رعيارزیابي مدل اول تخصیص وجوهات ش

های مورد توجه این تحقیق؛ یعنی کاهش  مدل گفته شده، مدل مطلوب نیست؛ زیرا شاخص

وری، فقر زدایی و اشتغالزایی در جامعه اسالمی به دلیل سنتی بودن تخصیص  نابرابری، افزایش بهره

 شود؛ بلکه منجر به تقویت فقر و تضییع بیشتر وجوهات شرعی و پراکندگی منابع نه تنها محقق نمی

 گردد. منابع می

 

 مدل دوم تخصیص وجوهات شرعي

های اقتصادی با  و تخصیص وجوهات شرعی در فعالیت تأمینمدل دوم، مدل غیر سنتی است که، 

ای که،  گیرد به گونه های مشورتی، نظارتی، مالی و اجرایی انجام می ساختار مشخص در قالب کمیته

یط با داشتن تخصص در فقه و اقتصاد، فقه و ها از سوی مجتهد جامع الشرا اعضای تمام کمیته

شود. این مدل، با شرایط امروزی سازگار و به لحاظ اقتصادی  سیاست، فقه و حقوق، انتخاب می

یابد یعنی منجر به کاهش  های مورد نظر تحقق می کند؛ زیرا در این مدل، شاخص کارآتر عمل می

بات کارآ بودن مدل دوم، به بررسی تخصیص شود. برای اث نابرابری، اشتغالزایی و مانند آن می

 پردازیم: های اقتصادی می وجوهات شرعی در فعالیت
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 هاي اقتصادي از منظر قرآن کریم تخصیص وجوهات شرعي در فعالیت

 در متون دینی و از نظر بزرگان دین، فقر بدترین پدیده در زندگی بشر تعریف شده است. بنابراین،

آیات زیادی در قرآن کریم بر انفاق، صدقات و دستگیری از مستمندان دستور داده است که به 

های بقره،  به ترتیب از سوره 111و  103،41، 31، 254، 3، 3پردازیم: آیات  توضیح برخی از آن می

مندان تشویق های متفاوت انسان را به انفاق و کمک به نیاز انفال، بقره، توبه، ابراهیم و توبه، به شکل

 زندگی و نوید بهشت تعریف شده استای انفاق، ایمان به خدا و تقوی، برکت در  نماید و الزمه می

 (.54-52ق،   ه 1419)جعفرى تبریزی، 

گروه، به هدف فقرزدایی و  گروه و تخصیص خمس به شش از آنجا که، تخصیص زکات به هشت

این روی، زکات را نه تنها براى ریشه کن  کمک به مستمندان جامعه اختصاص داده شده است. از

کردن فقر از جوامع اسالمى باید پرداخت کرد، بلکه با نظر به عمومات و اطالقات آیات و احادیث 

انفاق، و اصل ضرورى مزبور )حفظ نفوس محترمه( تا آنجا که ممکن است، باید فقر از روى زمین 

امر واقع شده است و عمر بن عبد العزیز، در دوران ریشه کن گردد. چنانکه در تاریخ اسالم نیز این 

اند. )جعفرى تبریزی،  حکومت خود، همین کار را کرد و هیچ یک از فقهاى اسالم به او اعتراض نکرده

 (. 55-54ق،   ه 1419

باتوجه به آیات فوق مبنی بر پرداخت زکات، خمس، انفاق و صدقات به هدف دستگیری و کمک 

یابد  گیریم که، زمانی فقر و نابرابری کاهش و اشتغالزایی افزایش می تیجه میبه مستمندن جامعه، ن

های اقتصادی تخصیص داده شود و از تخصیص وجوهات به روش  که، وجوهات شرعی در بخش

های متمادی  سنتی در قالب مدل اول دوری گردد؛ زیرا تخصیص وجوهات در قالب مدل اول، سال

 یادی از مسلمانان همچنان در فقر و تنگدستی قرار دارند. است که جریان دارد اما بخش ز

 

 هاي اقتصادي از منظر روایات تخصیص وجوهات شرعي در فعالیت

ها داریم که، حدیث زیر یک نمونه  و کمک به آنور مسلمین احادیث زیادی در خصوص اهتمام به ام

: هر که صبح کند و ندو آله فرمود پیغمبر صلى اللَّه علیهباشد.  بسیار مشخص از موارد گفته شده می

ها بدادم  مسلمان»بامور مسلمین همت نگمارد. از آنها نیست، و هر که بشنود مردى فریاد میزند 

(. این روایت با 239 ،3 جبی تا،  ،ترجمه مصطفوى)کلینی،  و جوابش نگوید مسلمان نیست« برسید

سایل بسیار جدی و مهم در مورد کند. یکی از م صراحت توجه به امور مسلمین را گوشزد می

مسلمانان، مشکالت اقتصادی از قبیل سطح درآمد، بیکاری و مانند آن است که باید مورد توجه قرار 

گیرد و مسلمانان در قبال مشکالت اقتصادی هم کیشان خود بایستی برنامه مشخص در جهت 

زکات داریم که آن را یکی از  همکاری و رفع مشکالت داشته باشند. همچنین روایات زیادی راجع به
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کند و منکران زکات را به  شدن اموال معرفی می های دین، شرط قبولی نماز، رفع فقر و بیمه پایه

  .(30-10، 1409، 9اند.)حر عاملی، ج شدت مذمت و لعن کرده

توان به این نتیجه رسید که، با  روایات مبنی بر دستگیری از فقرا و مستمندان می تأکیداز 

های  های اقتصادی مطابق مدل دوم، بخش زیادی از ناهنجاری تخصیص وجوهات شرعی در فعالیت

 اقتصادی افراد جامعه را حل کرد.

 

 هاي اقتصادي از منظر فقها تخصیص وجوهات شرعي در فعالیت

های اقتصادی به منظور ریشه کنی فقر از منظر فقها در قالب  شرعی در فعالیتتخصیص وجوهات 

 موارد زیر قابل تحلیل است:

 

 هاي اقتصادي  تخصیص زکات در فعالیت

 تخصیص زکات به هدف ریشه کنی فقر از چند جهت قابل اثبات است:

های اقتصادی به هدف  تتوان زکات را در جهت فعالی از سوره توبه، می 60الف( با استناد به آیه 

اءِ وَ ۖ  لِلْفُقَر" وری بیشتر و مبارزه با فقر تخصیص داد؛ زیرا بیشتر موارد مصرف زکات مانند بهره

،  "هِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ ۖ  ارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللّۖ  ا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ الْغۖ  امِلِینَ عَلَیْهۖ  اکِینِ وَ الْعۖ  الْمَس

مستقیم و یا غیر مستقیم معطوف به فقرا است و به هدف رفع فقر از جامعه بیان شده به صورت 

، 518،  1ه.ق، ج 1427)قرضاوی،  ه فقرا و مساکین آغاز گردیده استاست؛ لذا آیه فوق، با دو واژ

 (. 116، 3ه.ق، ج  1409منتظری نجف آبادی، 

آن زمان بخاطر رایج بودن طال و نقره  گانه در ب( از دید برخی فقها، تعیین زکات به موارد نُه

ها بایستی زکات هم  زمان ها و ها؛ لذا بر اساس تغییر اموال در مکان بوده است نه به حسب تمام زمان

تغییر کند. از این روی، خداوند اصل زکات را بدون ذکر موارد واجب کرده است و تعیین موارد 

اسالمی در هر زمان و مکان است و همچنین  وجوب زکات از میان اموال مختلف به عهده حاکم

ح زکات گانه در این عصر با رو است نیازمندیها به حسب زمان. افزون برآن، تعیین زکات به موارد نُه

 محمد . مغنیه،282-280، 1ق، ج   ه 1409آبادى،  )منتظرى نجف و حکم تشریع آن مخالف است

 .(70، 2ج  ق،  ه 1421 جواد،

جود دارد که فلسفه وجوب زکات را رفع فقر بیان داشته است. چنانچه مورد ج( روایات زیادی و

زکات را عَزَّ وَ جَلَّ فرمودند: خدای  ابوالحسن موسی بن جعفر )ع(باشد:  زیر شاهد بر این ادعا می

 (7، 7روزی فقرا و افزایش اموال اغنیا قرار داده است. )کلینی، بی تا، ج 
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 توان نکات زیر را نتیجه گرفت: میبا توجه به توضیحات فوق، 

 از سوره توبه، متوجه مبارزه با فقر از جامعه است؛ 60بیشتر موارد تخصیص زکات طبق آیه  .1

گانه از دید برخی از فقها با استفاده از اطالق آیات زکات،  وجوب زکات در بیشتر از موارد نُه .2

فقر سازگارتر است؛ زیرا توسعه  های اقتصادی به منظور مبارزه با با تخصیص زکات در فعالیت

دامنه وجوب زکات بخش زیادی از اموال را شامل است و بر ریشه کنی فقر از جامعه سرعت 

 بخشد. می

 

 هاي اقتصادي  تخصیص خمس در فعالیت

های اقتصادی  توان تخصیص خمس در فعالیت از تقسیم خمس به شش سهم از نظر غالب فقها، می

 اثبات نمود:به هدف ریشه کنی فقر را 

های ششگانه خمس، متعلق به خداوند است؛ خداوندی که در قرآن کریم  الف( یکی از سهم

گیری از مستمندان، ایتام و فقرا سفارش  ها را به دست و ...( مکرر انسان 92؛ آل عمران، 267)بقره، 

قر و زندگی های نیکوکار داده است. پس بدون شک راضی به ف کرده و نوید آخرت خوب برای انسان

با ذلت بندگان به ویژه مؤمنین نخواهد بود. از این روی، زکات و سایر وجوهات شرعی را واجب 

ساخته تا زمینه ساز ریشه کنی فقر از جامعه گردد. بنابراین، تخصیص خمس در کنار سایر وجوهات 

رد؛ بلکه موجب های اقتصادی به هدف از بین بردن فقر جامعه نه تنها اشکال ندا شرعی در فعالیت

 رضایت خداوند و مایه رحمت خواهد شد.

ب( دو سهم دیگر از سهام ششگانه خمس، متعلق به پیامبر گرامی اسالم و امام معصوم )ع(  

باشد که در زمان حضور معصوم، وجوهات جمع آوری شده را به نیازمندان جامعه و فقرا توزیع  می

)نهج البالغه ، ترجمه: محمد  رفع فقر از جامعه داشتندادانی و های جدی برای آب کردند و توصیه می

 .(71: 1396، 18. ر.ک: بابایی، عیسی، سال سوم، ش432، ص67دشتی، نامه 

ج( در مورد سهم سادات تردیدی وجود ندارد در اینکه سادات از مورد مصرف خمس است، )اما( 

اگر ما  ت خمس، فقر است......گانه باشند، زیرا شرط دریاف نه اینکه آنها مالک جمیع سهام سه

% از سود تمام افراد جامعه به اضافه 10بپذیریم که نصف خمس ملک سادات است، بایسته است که 

ها و غیر را به سادات فقیر بپردازیم، این پرداخت باعث  کلیه معادن مانند نفت، گاز، طال، نقره، گنج

تبدیل شوند که نظیرشان در جامعه کم باشد دارانی  شود که سادات بدون کار و زحمت به سرمایه می

سازی توزیع امکانات موجب اختالل در نظام اجتماعی  پروری و گسترش نابرابری و ناعادالنه این تنبل

دهد که آن حضرت نه تنها نصف  خواهد شد. سیره امام علی )ع( در دوران حکومتش نشان می

تابید و  وان مورد مصرف ممتاز و اولی نیز برنمیشناختند، بلکه آنها را به عن خمس را حق سادات نمی
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)موسوی  ن رفتار امام با برادرش عقیل بودکرد، نمونه بارز آ هایشان مقاومت می در برابر خواسته

ال ، س16الخمینی، روح اهلل، تحریر الوسیله و کتاب  البیع، به نقل از: موسایی، میثم و کرمی، ش 

1387 :104-105). 

شود که، تمام شش سهم خمس به هدف رفع  این مسأله به خوبی روشن میاز توضیحات فوق، 

های  توان سهام ششگانه خمس را در فعالیت فقر و کمک به نیازمندان جامعه تشریع شده است و می

اقتصادی به هدف کاهش نابرابری و ریشه کنی فقر در جامعه تخصیص داد؛ زیرا تخصیص وجوهات 

کند؛ بلکه افزون بر پراکنده شدن منابع، فقر  کنی فقر کمک نمی یشهمطابق مدل اول، نه تنها بر ر

 یابد. پروری نیز توسعه می

 

 هاي اقتصادي از منظر اقتصاد تخصیص وجوهات شرعي در فعالیت

به صورت کلی وجوهات شرعی دارای آثار توزیعی، مصرفی و تولیدی هستند که مبانی اقتصادی 

دهند و به بررسی  اقتصادی به هدف رفع فقر را تشکیل میهای  تخصیص وجوهات شرعی در فعالیت

 پردازیم. ها می آن

 

 آثار توزیعي

شود؛  های اقتصادی باعث افزایش درآمد خانوارهای مستحق می تخصیص وجوهات شرعی درفعالیت

کنندگان و تزریق  زیرا دریافت و توزیع وجوهات، منجر به نشت پول از چرخه اقتصاد توسط پرداخت

شود و در نهایت باعث کاهش نا برابری اجتماعی و  پول به چرخه اقتصاد توسط مستحقین می

در نمودار ذیل این مسأله بررسی و نشان داده شده است گردد. چنانچه  فاه اجتماعی میافزایش ر

 .(109: 1394شاهی، مرتضی حسن، )
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بیانگر خط برابری و   (C)درجه 45نمودار باال، بیانگر سطح برابری و نابرابری است؛ یعنی خط 

هر دو خط یعنی صفر شدن سطح  باشد. برابری بیانگر نا برابری در جامعه می (A) "لورنز "منحنی

% درآمد و ..... برخوردار است. در نمودار 10% جامعه از 10نابرابری در جامعه و بدین معناست که، 

% ثروت جامعه 20% جمعیت از 40های اقتصادی،  باال، قبل از تخصیص وجوهات شرعی در پروژه

% 40تخصیص وجوهات شرعی، برخوردار هستند و نشاندهنده یک شکاف عمیق درآمدی است اما با

برند. از این روی، وجوهات شرعی منجر به کاهش فقر و  % درآمد و ثروت بهره می30جمعیت از 

را  B تا A افزایش سطح مطلوبیت مستحقین و در نهایت کاهش سطح نابرابری درآمدی به فاصله

 در پی دارد.

 

 آثار مصرفي

های بسیار مهم در  ای که، یکی از ضلع ه گونههای اقتصادی است ب از یک سو، مصرف یکی از شاخص

دهد و از سوی دیگر،  آید و یکی از اجزای درآمد ملی را  تشکیل می نظام اقتصادی به حساب می

میل متوسط و میل نهایی به مصرف دراقتصاد اسالمی بزرگتر از میل متوسط به مصرف و میل 

با دریافت وجوهات شرعی، میل به  باشد؛ زیرا مستحقین فقیر نهایی در اقتصاد متعارف می

یابد اما در بلند مدت به دلیل افزایش تقاضا برای  شان هرچند در کوتاه مدت کاهش می مصرف
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. عسکری، و 662-660و 180، 2و  1، ج 1387)ر.ک: شاکری،  یابد ایش میکاالهای ضروری، افز

 .(Munawar Iqbal ,1985, PP48-52؛ 97-94، 1393بهروز بادپا، 
 

 آثار تولیدي

. 12، 1386وجوهات شرعی به ویژه زکات در افزایش تولید از دو طریق اثرگذار است: )توسلی، 

 (42ه.ق، 1436مصعب عبدالهادی دیاب الشیخ خلیل، 
 

 عرضه سرمایه

انداز و زمینه ساز  که، در بلند مدت منجر به افزایش پس وجوهات شرعی از جمله زکات افزون بر آن

شود؛ باعث بزرگ شدن دامنه بازار )به  اری )به دلیل اضاف شدن درآمد کل( میگذ فرصت سرمایه

دلیل افزایش سطح مصرف فقرا( و افزایش عرضه سرمایه )به دلیل ثابت بودن مقدار وجوهات 

های اساسی موجب تقویت  گذاری وجوهات شرعی در پروژه شود. عالوه برآن، سرمایه شرعی( نیز می

شود؛ زیرا وجود  اعی شده و در نهایت باعث افزایش سطح تولید در جامعه میاجتم و افزایش سرمایه 

های مواصالتی نقش بسیار جدی در رشد اقتصادی و توسعه تولیدات داشته و  امکانات زیربنایی و راه

 .دارد
 

 عرضه نیروي کار

غال و های مختلف، افزون بر کاهش بیکاری، افزایش اشت گذاری وجوهات شرعی در پروژه سرمایه

بهبود شرایط بهداشتی و اقتصادی مستحقین، باعث افزایش و بهبود کیفیت کاالها و خدمات 

ها، کارآیی بیشتر شده و  شود؛ چرا که با بهتر شدن شرایط کلی کارگران و دستمزد آن تولیدی می

رعی شود. از سوی دیگر، تخصیص وجوهات ش زمینه ساز بهتر برای اشتغال افراد فقیر جویای کار می

در موارد مانند آموزش دانشجویان فقیر، پرداخت دیون بدهکاران و بازگرداندن در راه ماندگان منجر 

شود. بنابراین، وجوهات  به بهبود کیفیت کار، افزایش کارایی و عدم کاهش عرضه نیروی کار می

شود. به  میشرعی از طریق افزایش و بهبود کار نیروی کار منجر به افزایش سطح تولید در جامعه 

، شود ) ر.ک: چ. موریس، او. فیلیپس عبارت دیگر، بهبود نیروی کار باعث صرفه به مقیاس می

 (.344-338 :1، ج1386مترجم: اکبر کمیجانی، 

های اقتصادی اعم از تولیدی و خدماتی به هدف فقرزدایی  تخصیص وجوهات شرعی در فعالیت

های اقتصادی اوال، مناسبتر است؛  مطابق مدل دوم با استناد به آیات، روایات، دیدگاه فقها و تحلیل

زیرا تخصیص وجوهات شرعی مطابق مدل اول، تنها به درآمد بخشی از مستحقین تغییرات ناچیز به 

شود ولی با تجمیع وجوهات شرعی و تخصیص در  آورد و موجب رهایی از فقر نمی وجود می
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های کالن اقتصادی مطابق مدل دوم، وجوهات از حالت پراکندگی جدا شده و به انباشت  فعالیت

گردد؛ دوما، تجمیع وجوهات شرعی، شرایط را برای طوالنی شدن دامنه صرفه به  می سرمایه تبدیل 

سازد و در نتیجه بر  های متخصص مهیاتر می استفاده از تکنولوژی روز و تربیت نیرویمقیاس با 

 بخشد.  کاهش نابرابری و افزایش درآمد فقرا سرعت می
 

 ارزیابي مدل دوم تخصیص وجوهات شرعي

 مدل دوم تخصیص وجوهات شرعی، نسبت به مدل اول با توجه به نکات ذیل بهتر و مناسبتر است:

با توجه به شرایط جامعه، نهادهای خدماتی و تولیدی ایجاد و پس از شناسایی در این مدل،  .1

شود. در  های مستحق با حقوق متعارف اقدام می مستحقین به استخدام افراد بیکار خانواده

 پردازد؛ که، مدل اول بیشتر بر تخصیص وجوهات در سطح فردی و بعضا خدماتی می حالی

وری  یدی، بدون شک سطح نابرابری به شدت کاهشی، بهرهبا ایجاد نهادهای خدماتی و تول .2

 کند.   وجوهات شرعی واشتغال افراد بیکار مستحق، روند صعودی پیدا می

های اقتصادی باتوجه به مباحث گفته شده، تمام  تخصیص وجوهات شرعی در فعالیت .3

 سازد. می را محققوری، فقر زدایی و اشتغالزایی  کاهش نابرابری، افزایش بهرههای  شاخص

 

 هاي چهارگانه نسبت به هدف وزن نسبي شاخص

 AHPهای با استفاده از تکنیک  بندی آن پس ارزیابی دو مدل تخصیص وجوهات شرعی، به رتبه

تنظیم و مطابق وزن  1های توزیع شده میان نخبگان بر اساس اعداد جدول  پردازیم. پرسشنامه می

محاسبه شده و  AHPها با روش تکنیک  زن نسبی آنها، و ها و مدل داده شده به هریک از شاخص

 بندی و در نهایت مدل مطلوب انتخاب گردیده است. ها اولویت ر اساس وزن نهایی، مدلسپس ب
 

 ها نُه کمَیتي مقایسه دو دویي شاخص جدول .1 جدول

 توضیح تعریف امتیاز

1 Equally preferred اهمیت مساوی 
مساوی در تحقق هدف، دو شاخص اهمیت 

 دارند

3 Moderately preferred 
اهمیت اندکی 

 بیشتر

دهد که برای تحقق هدف،  تجربه نشان می

 است jاندکی بیشتر از  iاهمیت 

5 Strongly preferred اهمیت بیشتر 
دهد که برای تحقق هدف،  تجربه نشان می

 است jا بیشتر از  iاهمیت 

7 Very strongly 

preferred 

اهمیت خیلی 

 بیشتر

دهد که برای تحقق هدف،  تجربه نشان می

 است jخیلی بیشتر از  iاهمیت 
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9 Extremely preferred اهمیت مطلق 
به طور قطعی  jنسبت به  Iاهمیت خیلی بیشتر 

 به اثبات رسیده است.

 Intermediate values 8و6و4و2
ترجیحات 

 بینابین
 هنگامی که حالت میانه وجود دارد

 1391، منبع: دلبری

 

و   1گان مطابق جدول  دهی نخبه ی از وزن ، بیانگر وزن هر شاخص است که، نمونه2جدول 

 باشد. ها نسبت به هدف تعریف شده می بیانگر وزن شاخص

 

 ها نسبت به هدف نمونه ماتریسي مقایسه زوجي شاخص .2جدول 
هدف: تخصیص 

وجوهات شرعی در 

های  فعالیت

 اقتصادی

 اشتغالزایی فقرزدایی وری بهرهافزایش  کاهش نابرابری

1 5 1 کاهش نابرابری

7
 3 

1 وری افزایش بهره

5
 1 5 1

7
 

1 7 فقرزدایی

5
 1 3 

1 اشتغالزایی

3
 7 

1

3
 1 

 های تحقیق منبع: یافته

 

گان است که متوسط وزن هر  بر اساس قضاوت نخبه ها ، بیانگر وزن هریک از شاخص3جدول 

 دهد. شاخص را نشان می

 

 اساس ماتریس مقایسه زوجيبر ها شاخص  وزن .3جدول 
 اشتغالزایی فقرزدایی وری افزایش بهره کاهش نابرابری

367./ 243./ 117./ ./273 

212./ 213./ 321./ ./254 
098./ 106./ 246./ ./55 
201./ 298./ 245./ ./256 
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214./ 431./ 215./ ./14 

198./ 456./ 028./ ./318 

298./ 243./ 271./ ./188 

290./ 010./ 345./ ./388 

193./ 355./ 308./ ./144 

220./ 189./ 276./ ./315 

345./ 319./ 126./ ./210 

191./ 316./ 187./ ./306 

311./ 332./ 258./ ./099 

267./ 255./ 203./ ./275 

120./ 324./ 447./ ./109 

 /.255متوسط وزن:  240/.متوسط وزن:  /.270متوسط وزن:  /.235متوسط وزن: 

 های تحقیق منبع: یافته

 

 هاي چهارگانه هاي تخصیص وجوهات شرعي نسبت به شاخص وزن نسبي مدل

های تخصیص وجوهات شرعی نسبت به  ، یک نمونه از ماتریس مقایسه زوجی مدل4جدول 

 است.های مورد نظر تحقیق  ها نسبت به شاخص باشد که، بیانگر وزن نسبی مدل ها می شاخص

 

 ها هاي تخصیص وجوهات شرعي نسبت به شاخص نمونه ماتریس مقایسه زوجي مدل .4جدول 

 مدل دوم مدل اول ها شاخص

1 1 مدل اول

7
 

 1 7 مدل دوم

 های تحقیق منبع: یافته

 

گان  ها نسبت به هر شاخص بااستفاده از قضاوت نخبه های فوق، متوسط وزن مدل با توجه جدول

 داده شده است.نشان  5در جدل 
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 وزن نسبي دو مدل تخصیص وجوهات شرعي نسبت به شاخص کاهش نابرابري .5جدول 

 متوسط وزن مدل دوم تخصیص وجوهات شرعی متوسط وزن مدل اول تخصیص وجوهات شرعی

./4795 ./5205 

 های تحقیق منبع: یافته

 

 وري وزن نسبي دو مدل تخصیص وجوهات شرعي نسبت به افزایش بهره .5جدول 

 متوسط وزن مدل دوم تخصیص وجوهات شرعی متوسط وزن مدل اول تخصیص وجوهات شرعی

./1988 ./8012 

 های تحقیق منبع: یافته

 

 وزن نسبي دو مدل تخصیص وجوهات شرعي نسبت به فقرزدایي .7جدول 

 متوسط وزن مدل دوم تخصیص وجوهات شرعی وجوهات شرعیمتوسط وزن مدل اول تخصیص 

./3164 ./6836 

 های تحقیق منبع: یافته
 

 وزن نسبي دو مدل تخصیص وجوهات شرعي نسبت به اشتغالزایي .8جدول 

 متوسط وزن مدل دوم تخصیص وجوهات شرعی متوسط وزن مدل اول تخصیص وجوهات شرعی

./2099 ./7901 

 تحقیقهای  منبع: یافته
 

 ها هاي تخصیص وجوهات شرعي نسبت به شاخص ( وزن نسبي مدل8-5)تجمیع جدول  .9جدول 

 های تخصیص وجوهات شرعی مدل
کاهش 

 نابرابری

افزایش 

 وری بهره
 اشتغالزایی فقرزدایی

 2099/. 3164/. 1988/. 4795/. مدل اول

 7901/. 6836/. 8012/. 5205/. مدل دوم

 های تحقیق منبع: یافته
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 ها وزن هریک از شاخص .10جدول 

 اشتغالزایی فقرزدایی وری افزایش بهره کاهش نابرابری

235./ 270./ ./240 255./ 

 های تحقیق منبع: یافته

 

 هاي تخصیص وجوهات شرعي محاسبه وزن نهایي مدل

ها، به محاسبه وزن  های تخصیص وجوهات شرعی نسبت به شاخص پس از محاسبه وزن نسبی مدل

( در متوسط 8-5ها )جدول  پردازیم که، از ضرب وزن هریک از شاخص های تخصیص می مدلنهایی 

های تخصیص به دست  (، وزن نهایی هر یک از مدل3وزن هر مدل نسبت به همان شاخص )جدول 

 آید. می

 وزن نهایی مدل اول=  295/.=7901/.*255/.+3164/.*240/.+1988/.*270/.+4795/.*235/.

 وزن نهایی مدل دوم = 704/.=7901/.*255/.+6836/.*240/.+8012/.*270/.+5205/.*235/.

 

 هاي تخصیص وجوهات شرعي بندي مدل رتبه .11جدول 

 وزن نهایی ها مدل ها ل بندی مد رتبه

 704/. مدل دوم تخصیص وجوهات شرعی 1

 295/. مدل اول تخصیص وجوهات شرعی 2

 های تحقیق منبع: یافته

 

گیریم که، مدل دوم تخصیص وجوهات شرعی، دارای بیشترین  ، نتیجه می11با توجه به جدول 

وزن نهایی در رتبه اول و مدل اول با وزن کمتر در جایگاه دوم قرار دارد. بنابراین، الگوی مطلوب 

، مدل دوم است و با این AHPتخصیص وجوهات شرعی مطابق نتایج به دست آمده از تکنیک 

زایی بهتر و سریعتر تحقق  وری، فقرزدایی و اشتغال های کاهش نابرابری، افزایش بهره صمدل، شاخ

یابد و بخش زیادی از مشکالت اقتصادی افراد جامعه توسط مدیریت معطوف به این مدل قابل  می

 حل است.
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 گیري بندي و نتیجه جمع

و تخصیص وجوهات  تأمیندر این مقاله، دو مدل تخصیص وجوهات شرعی مورد بررسی قرار گرفت. 

شرعی در مدل اول کامال به شکل سنتی است که توسط مجتهد یا با اجازه ایشان، خود مالک و یا 

های مورد  پردازد؛ این مدل چندان تاثیرگذار روی شاخص فرد مورد نظر ایشان به امر تخصیص می

در این پژوهش نیست؛ زیرا از یک سو، تخصیص وجوهات شرعی به شکل متعارف آن، باعث  توجه

شود و از سوی  وری وجوهات تجمیع شده، فقرزدایی و اشتغالزایی نمی کاهش نابرابری، افزایش بهره

های اقتصادی افراد جامعه است؛  دیگر، عمده فلسفه تشریع وجوهات شرعی مبارزه با فقر و چالش

م است مدل دیگری که موجب تحقق فلسفه تشریع وجوهات شرعی شود؛ طرح و ارائه گردد. لذا الز

ترین مسایل در این  از این روی، مدل دوم تخصیص نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت که عمده

 مدل عبارتند از: 

و تخصیص وجوهات شرعی درزمان غیبت باید توسط مجتهد جامع الشرایط و زیر نظر  تأمین .1

 ان صورت گیرد که با مبانی ارزشی و فقهی قابل اثبات و دفاع است؛ایش

های اقتصادی اعم از تولیدی و خدماتی با مبانی ارزشی،  تخصیص وجوهات شرعی در فعالیت .2

فقهی و اقتصادی اثبات گردید و به این کلیت دست یافت که، با مدیریت درست وجوهات و 

بخش زیادی از مشکالت اقتصادی افراد جامعه  های تولیدی و خدماتی تخصیص آن در فعالیت

 از طریق استخدام مستحقین قابل حل است؛

های مورد  های تولیدی و خدماتی باعث تحقق شاخص تخصیص وجوهات شرعی در فعالیت .3

های مستحقین در قبال حقوق و مزایای  شود؛ زیرا با استخدام افراد بیکار خانواده توجه می

لزایی درجامعه افزایش و به تبع آن به دلیل درآمدزایی مستحقین، متعارف جامعه، سطح اشتغا

های تولیدی و  شود. افزون برآن، تزریق وجوهات شرعی در بخش از شدت فقر نیز کاسته می

خدماتی باعث افزایش گردش سطح معامالت و نقدینگی درجامعه شده که منجر به افزایش 

 ی دارد؛وری و در نهایت کاهش نابرابری را در پ بهره

های که فاقد نیروی کار فعال هستند؛ تخصیص وجه نقد به صورت ماهوار در سطح  به خانواده .4

 کفاف زندگی درنظر گرفته شده است؛

مدل دوم به عنوان الگوی مطلوب تخصیص وجوهات شرعی در شرایط کنونی جامعه در نظر  .5

های فقهی و اقتصادی بر مطلوب بودن آن، از قضاوت  گرفته شده است که افزون بر تحلیل

استفاده شده است که در نهایت مدل دوم نسبت به  AHPگان نیز با استفاده از تکنیک  نخبه

 شتر، مطلوب و مناسب شناخته شد.مدل اول به دلیل وزن بی
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