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 1در تمدن اسالمی ها اتیمالی اقتصاد ییعدالت و کارا
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 20/11/1400 تاریخ پذیرش:                             29/9/1400 تاریخ دریافت:

 چکیده
ها، پرداخت  جنگ هزینه تأمینو موارد مصرف آن ها بوده  دولت درآمد منبع ینتر مهمیات در طول تاریخ مال

اجتماعی، آموزش و سایر خدمات عمومی بوده  تأمینکشوری و لشکری، انجام امور زیربنایی،  حقوق کارمندان
ی و انقباضای برای اعمال سیاست های انبساطی  وسیلهها،  عالوه بر منبع درآمد دولتامروزه مالیات است 

های زیادی در اقتصاد بخش عمومی معیار مالی از یک طرف و ابزار تحقق عدالت اقتصادی از طرف دیگر است.
است،  معیارها بیش از بقیه دارای ارزش و اهمیتمطرح شده ولی دو تا از این  ها مالیاتبرای ارزیابی ویژگی 

حوزه تمدن اسالمی بکار در اسالم آمده و یا در  یی کهها مالیاتیکی عدالت و دیگری کارایی. در این مقاله 
ند بررسی ثیری که بر کارایی و یا عدالت دارریخی از لحاظ تأبا تحلیل نصوص دینی و شواهد تا گرفته شده

بودجه  ینمأتتعدیل ثروت و رفع فقر و  ی،اجتماع ینمأت ؛ ی مذکورها مالیاتدهد  شده اند. نتایج نشان می
مین خدمات عمومی بوده ی اساسی یا تأمین کاالهاکه برای تأ است وضع آن بودهترین دالیل  مهمدولت 

تصاعدی باشد سایر تواند نسبت به درآمد  به جز خمس که در دیدگاه شیعه با درآمد رابطه دارد و می، است
از بین  کنند و کارایی را های اسالمی دارای نرخ ثابت هستند و بنابراین اختالل اقتصادی ایجاد نمی مالیات

ن موقع را پوشش اد آهای اقتص باالیی برخوردار بوده و همه بخش های اسالمی از گستردگی مالیاتبرند.  نمی
های  مالیاتدهد که نباید استثنا داشته باشد. در شرایط امروز ما. نکته دیگر این که  داده و این نشان می می

بصورت ها اغلب آنارایی استوار بوده و مقدار مصرف های مستقیم بوده که بر اصل عدالت و ک اسالمی، مالیات
در  یاجتماع ینمأو ت یاتیمال یستمس یتانها بندی این نکته مهم است که روشن بیان شده است. در جمع

کند  های اسالمی ایجاب می ر این که مبانی مالیات. نکته دیگباشند یگرد یکهماهنگ با  یدبا یدولت اسالم
های اسالمی نباید ضد تولید باشد اخر  رت تصاعدی باشد و باالخره مالیاتبادآورده باید بصوکه بر درآمدهای 

 های مالیاتی گسترده فعلی پذیرفته نیست. یتاینکه معاف

 

                                                                                                                   
است  1400آذرماه 15اسالمی پیشرفت در تاریخ  -این مقاله مستخرج از سخنرانی مولف در مرکز الگوی ایرانی 1

 اصالح و تکمیل شده است. اساسی و کامل، بازنگری، که به صورت
2

 mousaaei@ut.ac.ir                                                                                    استاد دانشگاه تهران 
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ی مستقیم و ها مالیات ،مالیات، تمدن اسالمی، کارایی اقتصادی، عدالت مالیاتی :يکلیدکلمات 

 ی غیر مستقیمها مالیات

 JEL: F36, F17, E62, B30, E61بندي  طبقه
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 مقدمه 

های شناخته  نها و تمد فرهنگها ملی و محلی است. تمام  به قدمت تاریخ دولت ها مالیاتتاریخ 

 .د که فرهنگ و تمدن یک کشورنهمانقدر قدمت دار ها مالیات ،بنابراین .اند شده دارای دولت بوده

سال قبل از میالد  3000که در حدود است مصر کشور متعلق به  ،اولین سابقه مالیات سازمان یافته

فصل ذکر شده است.  انجیلدر منابع تاریخی متعددی از جمله  آن . و تفصیلشد مسیح دریافت می

مصر را تشریح می کند و توضیح  های جمع آوری مالیات پادشاهی کتاب پیدایش شیوه 33، آیه 47

به عنوان مالیات  محصوالت کشاورزیدهد که فرعون مأمورین را برای گرفتن یک پنجم از  می

در امپراتوری پارسی، یک سیستم مالیاتی تنظیم شده و پایدار، توسط داریوش اول در  .فرستاد می

سیستم مالیات پارسی متناسب با هر ساتراپی )منطقه  ه است.شد گذاری پایهقبل از میالد  500سال 

، بین های مختلف شد. در زمان شود( تنظیم می اتراپ یا یک والی استان اداره میکه توسط یک سای 

، بقیه را ساتراپی در امپراتوری وجود داشت و هرکدام با توجه به بهره وری فرض شده آن 30تا  20

را  کافی مالیات شدند. این وظیفه ساتراپ بود که مبلغ زیابی میار فرستاد به حکومت مرکزی می

های مختلف  های خزانه خود، برداشت مقادیر مورد نیاز استان جمع آوری کرده و پس از کسر هزینه

که  "روزتا استون"یک لوح سفالی به نام  .دهد پتانسیل اقتصادی آنها را نشان میتصویری واضح از 

کشف شد، سندی از قوانین جدید مالیاتی بود که توسط سلسله بطلمیوس در سال  1799در سال 

نامگذاری شده، محصولی  ،پنجم ستصویب شده بود. این پادشاهی که پس از رهبر خود بطلمیو196

بان های عظیم قلمرو بود که منجر به هم آمیختگی ز افسانه ای اسکندر بزرگ بر سرزمیناز تسخیر 

به دو صورت هیروگلیف یونانی و  "روزتا"ها شد. بنابراین متن سنگ  ونانی باستان و سایر زبانی

های جدید بر  مالیات از دوران روم و از طریق تاریخ قرون وسطای اروپا، .مصری نوشته شده است

های تمدن، مانند چین باستان نیز دیگر مهدشد.  ث، امالک و کاالهای مصرفی اخذ میار

های تنگ و سانگ  کردند. چینی دار یک دولت متمرکز قوی اعمال میرا به اقت ستانی مالیات

داینستیس، از یک سرشماری روشمند برای ردیابی مردم خود و تحمیل مالیات مناسب بر روی آنها 

های حمل و نقل و آبیاری مورد  کانال برای حمایت از ارتش و ساخت مالیاتاستفاده کردند. این 

کنترل  1200یا را در حدود سال گرفت. امپراطوری مغول که بخش اعظمی از آس میاستفاده قرار 

کرد، سیاستی مالیاتی را طراحی کرد که برای تأثیرگذاری بر تولید در مقیاس بزرگ کاالهای  می

ی دولت در ها مالیاتامروزه سوابق بی شماری از جمع آوری  .خاص مانند پنبه طراحی شده بود

موجود است. اما سطح مالیات به سختی قابل مقایسه با اندازه و گردش اقتصاد است  17اروپا از قرن 

 در همه درآمد دولت ترین منبع مالیات تقریبا مهم .زیرا رقم تولید به آسانی در دسترس نیست

های مرکز بین المللی مالیات و توسعه، کل درآمدهای مالیاتی  ینکشورها است. براساس آخرین تخم
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 در را  ٪50 از بیش و جهان در کشورها از نیمی حدود در را ها دولت درآمد کل از ٪80بیش از 

الگوهای مالیاتی امروزه در سراسر جهان تفاوت های بین کشورها را  .دهد می تشکیل کشورها سایر

کشورهای توسعه یافته امروز  .دهد یافته و در حال توسعه نشان میعه خصوصاً بین کشورهای توس

 اختصاص مالیات به ،توسعه حال در کشورهای به نسبت سهم بسیار بیشتری از تولید ملی خود را 

ه مالیات بر درآمد تکیه کنند. در مقابل، ب بیشتر کار این انجام برای دارند تمایل آنها. دهند می

 ند بیشتر به مالیات تجارت و همچنین مالیات بر مصرف متکی هست کشورهای در حال توسعه

های قابل مقایسه مالیات قانونی، حتی  کشورهای توسعه یافته با وجود نرخدهد که  ها نشان می داده

های اقتصادی، در واقع درآمد مالیاتی بسیار باالتری را  کنترل اختالفات اساسی در فعالیت در صورت

رها در دهد که ناهمگنی بین کشو نشان می ،این .در حال توسعه جمع می کنندنسبت به کشورهای 

 مربوطهای جمع آوری مالیات  فاوت در انطباق و کارایی مکانیسمت هظرفیت مالی تا حد زیادی ب

تا  .اند ر قدرت نهادهای سیاسی قرار گرفتهرسد که هر دو این عوامل تحت تأثی شود. به نظر می می

 درآمد از ٪10کمتر از  1910، تا سال کم بود. در واقع ،مالیاتی در همه کشورها درآمد 1920سال 

 وظایف که بود کافی آنها برای فقط و شد می آوری جمع مالیات طریق از ها دولت این توسط ملی

آمد انجام  وسط وجهی که از مالیات به دست میحفظ نظم و اجرای حقوق مالکیت را ت مانند اساسی

این حال، پس از جنگ جهانی اول، مالیات شروع به رشد قابل توجهی کرد. در دوره با  .دهند

یافت، به طور  مالیات به عنوان سهمی از درآمد ملی به طرز چشمگیری افزایش 1920-1980

ین افزایش مالیات ا ها به بیش از دو برابر مالیات در قبل از این تاریخ رسید.متوسط در همه کشور

 .بود بهداشتی های مراقبت و آموزش ویژه به های بیشتر دولت برای خدمات عمومی،  همراه با هزینه

های مختلف، ثبات پیدا های چشمگیر در کشور ، درآمد مالیاتی با وجود تفاوت1980پس از سال 

. تهیه کاالهای عمومی از جمله راه و سایر زیرساختها، کرد. امروز این اختالفات چشمگیر است

های بهداشتی، دفاع ملی، اجرای قانون و دادگاه، موجب  اجتماعی، مراقبت أمینتمدارس، شبکه 

مالیات از  اقتصادی و تعریف حقوقی تعریفیا(. دپ ویکی) .شود میافزایش رفاه اقتصادی جامعه 

به عنوان مالیات  را به دولتدانان هر نقل و انتقاالت پولی جهاتی متفاوت است، به طوری که اقتصاد

ها است.  به بخش دولتی مشابه پرداخت قیمت این رو که برخی نقل و انتقاالت کنند. از حساب نمی

های خدمات رفاهی که توسط دولت  های عمومی و هزینه توان به شهریه دانشگاه طور مثال می به

های راهنمایی و  ها همچنین با تحمیل جریمه )مانند جریمه محلی تهیه شده اشاره کرد. دولت

با چاپ پول و ضرب سکه(، از طریق هدایای رانندگی(، از طریق ایجاد پول و سکه )به عنوان مثال 

ها( وام گرفتن، و همچنین با مصادره  های دولتی و موزه داوطلبانه )به عنوان مثال، کمک به دانشگاه

از نظر اقتصاددانان، مالیات انتقال اجباری منابع از بخش خصوصی  د.آورن ثروت، منابع به دست می
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ز پیش تعیین شده و بدون مشخص کردن منافع خاص به بخش دولتی است که براساس معیارهای ا

های مالیاتی مدرن، دولت مالیات را  شود. در سیستم دریافتی و محل هزینه کرد مالیات دریافت می

های  کند؛ و مالیات دریافتی به صورت کاال و کار اجباری مشخصه سیستم به پول پرداخت می

های عمومی آن  کننده ارزش منعکسلت اغلب سیستم مالیاتی یک دوهمان(. ت )مالیاتی سنتی اس

. برای ایجاد یک سیستم مالیاتی، یک کشور استقدرت سیاسی  صاحبانهای موجود  دولت و ارزش

کند  پردازد و چه مبلغی را پرداخت می چه کسی مالیات می یعنی: –باید در مورد توزیع بار مالیاتی 

. در کشورهایی که مردم تأثیر قابل کردآوری شده را انتخاب  و چگونه هزینه کردن مالیات جمع -

های کسانی  توجهی در سیستم مالیات ندارند، سیستم مالیاتی ممکن است با دقت بیشتری ارزش

 .)همان( دکه در قدرت اند را منعکس کن

ها که در شریعت اسالمی آمده و آنچه در تمدن پهناور اسالمی پس از  انواع مالیاتمطالعه 

ها گرچه دارای مشترکات زیادی با نظام مالیاتی  دهد که این مالیات پیامبر)ص( اجرا شده نشان می

ایر های منحصر به فرد هستند که سیستم مالیاتی آنرا از س هاست ولی دارای ویژگی در سایر تمدن

سازد. این مقاله درصدد کشف این تمایزات و کشف فلسفه و اصول حاکم بر  ها متمایز می سیستم

 آنان برای اصالح سیستم مالیاتی کشورمان است:

 

 ي اسالمي ها مالیات

 ییو کارا یاتیتحقق عدالت مال تأمین کنندهی اسالمی ها مالیاتاصول حاکم بر رسد  به نظر می

حضرت علی علیه فرمان در  جمالتی کهشاید بهترین سند برای تأیید قضیه مذکور است.  ی اقتصاد

نهج  52آمده و در نامه  -وقتی او را به واالیت مصر منصوب می کند  -به مالک اشتر خطاب السالم 

آن نامه حضرت ضمن بیان شیوه حکمرانی و وظایف و تکالیف متقابل  در. ده استدرج شالبالغه 

تانی اختصاص داده سمالیات  ریقهرا به مالیات و طاز نامه خود بخش مهمی حاکمان و شهروندان، 

 . ترجمه آن بیانات خطاب به مالک چنین است: است

)مالیات( در اندیشه آبادانی باشی، زیرا خراج حاصل نشود، مگر  باید بیش از تحصیل خراج»

و  کند میبه آبادانی زمین و هر که خراج طلبد و زمین را آباد نسازد، شهرها و مردم را هالک 

از سنگینی خراج یا آفت محصول یا بریدن  مردم کارش استقامت نیابد، مگر اندکی. هرگاه

 یزمین، چون در آب فرو رفتن آن یا بی آبی، شکایتآب یا نیامدن باران یا دگرگون شدن 

داری که کارشان را سامان دهد.  و رنجشان بکاه، آنقدر که امید مینزد تو آوردند، از هزینه 

ای برای آبادانی بالد تو و زیور حکومت تو  گران نیاید، زیرا اندوخته کاستن از خراج بر تو

ای و سبب شادمانی دل تو گردد، که عدالت را باشد، که ستایش آن ها را به خود جلب کرده 
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در میانشان گسترده ای و به افزودن ارزاقشان و به آنچه در نزد ایشان اندوخته ای از آسایش 

خاطرشان و اعتمادشان به دادگری خود و مدارا در حق ایشان، برای خود تکیه گاهی استوار 

بر عهده آن ها گذاری، به خوشدلی  ساخته ای. چه بسا کارها پیش آید که اگر رفع مشکل را

 .آباد گردد، هر چه بر عهده مردمش نهی، انجام دهند شاندبه انجامش رسانند. زیرا چون بال

سبب شود و مردم زمانی تنگدست گردند که همت والیان،  را ویرانی زمین  تنگدستی مردم

 .«بود برای خود( مال)همه گردآوردن 

ابتدا باید  ستانی از مالیات شود این است که اوال هدف حکومت چه از این عبارات استنباط میآن

 گرفتن مالیات  شرط از طریق اخذ مالیات، دوم این که کسب درآمد عمران و آبادانی ملک باشد نه

در پی خواهد بدون عمران و آبادانی نابودی شهرها و زندگی مردم ایجاد آبادانی است و اخذ مالیات 

اسالمی همیشه باید شرایط شهروندان را در زمینه میزان و نوع مالیات در نظر . سوم  حاکم داشت

با بهره وری و رونق اقتصادی باعث ایجاد عدالت اجتماعی  ها اتمیزان مالی تناسبچهارم  .بگیرد

به حکومت مردم پنجم مالیات عادالنه و متناسب با توان مودیان باعث جلب اعتماد  .گردد می

که باید حفظ  ماد مردم به حکومت، نوعی سرمایه اجتماعی برای حاکمان استششم اعت .دشو می

ها در کمک به حل مسایل است که باعث جلب مشارکت آن هفتم وجود این سرمایه اجتماعی شود.

ها و گسترش فقر  و تنگدستی مردم شهر مختلف است. هشتم علت بی توجهی به عمران و آبادانی

 شان گردآوری ثروت )برای خودشان( است. این است که حاکمان تمام همت

 قبل است و 1400متعلق به  یاسالم یها یاتمالممکن است عده ای این سوال را طرح کنند که 

پاسخ  این ؟ به روز و مدرن چه ضرورتی دارد به آنها بپردازیم یاتیمال ینظام هاو با وجود امروزه 

سال نخست اسالم هم بطور  50در ع شده در اسالم وضکه  یاتینظام مالاست که درست است که 

 هاسال می گذرد اما اصول حاکم بر آن 1400حدود  شروع تاریخ از کامل به اجرا گذاشته شده

تواند برای ما حاوی درس های مهمی  باشد. مالیات ها در هرجامعه ای با توجه به ارزش ها و  می

د اگر ارزش ها فرا زمانی و فرا مکانی باشد مطالعه شو یاعمال مشرایط خاص آن جامعه تنظیم و 

در واقع قصد  ما را کمک کند.نظام مالیاتی مذکور می تواند در طراحی یک سیستم مالیاتی مطلوب 

ین در همه ا یعناصر مشترکاصول و  ما هم این نیست که از آنها کپی برداری کنیم بلکه یکسری

انواع نظام های مالیاتی، قابلیت اجرا دارند  ینتر یشرفتهپ وجود و باه امروز یحت مالیات ها هست که

و  یسازگاربا نظام های پیشرفته امروز  هم ندارد آن اصول می تواندو ربطی به زمان خاصی 

در  برای طراحی سیستم مالیاتی مطلوب شته و می تواند به عنوان اصول راهنمای مادا یهمخوان

  مد نظر قرار گیرد.مالیاتی و تعدیل ثروت جهت افزایش کارایی اقتصادی و عدالت 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                             6 / 20

https://mieaoi.ir/article-1-1296-fa.html


 385         1400 زمستان، سي و هفتمفصلنامه علمي اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره 

                                              

 

ست؟ آیا منظور از اچه چیزی  «اسالمی»از صفت منظور نکته دومی که باید توضیح داده شود اینکه 

امضا شده اند یا به این  یا از طرف شارع وضع و یا تایید و ها مالیاتصفت اسالمی این است که این 

؟ در این رایطه باید است توسط مسلمانان یا حاکمان آنها اجرا شده ها مالیاتدلیل است که  این 

 یها یاتمخصوصا مال  ؛ندا مرسوم بودهقبل از اسالم هم  ها یاتمال یناتوجه داشته باشیم که اکثر 

از محصول را به فقرا بپردازید. در اسالم  درصد  10هم هست که  یلدر انجحتی زکات؛ مربوط به 

در و هدف آن نیز رفع فقر ذکر شده است. درصد ین محصوالت در حالت دیم، ده نیز میزان مالیات ا

وضع  و تجارت یدامدار ،یباغدار ،زراعت های بخشمبتنی بر  ها هم مالیاتقبل از اسالم  یرانا

با این توضیحات باید  که خیلی شبیه ان چیزی است که در صدر اسالم اجرا شده است شده. می

در هایی که  یاتمالمربوط است به  یکیدارد که یا دو مصداق معنا  دو یاسالمدر اینجا صفت  گفت

است و یا به   مسلماناناختراع یا  دیگری انواع مالیات هایی است کهو  آمده ینینصوص دمتون و

تمام پدیده ها برای مستشرقین البته  .ستتقلید از سایر نظام ها در دنیای اسالم وضع و اخذ شده ا

فلسفه و ادبیات خاص شده صفات  ،هنر ،منجر به معماریکه ایجاد تمدن اسالمی  امدهایپیو 

معماری »گویند  می .استشده بسیاری از اشکاالت و ایرادات  أشوند و این منش اسالمی قائل می

 جهانبینیکه به دست مسلمانان صورت گرفته و البته از ای است منظور آنها معماری  «اسالمی

از روی مسامحه اینکه به آنها صفت اسالمی بدهیم می دانیم که اما  .ته استرفپذیدینی هم الهام 

توانیم به همه آن مالیات ها بگوییم که اسالمی هستند به دلیل  میبا مسامحه  در اینجا ما هم است.

. و بعضی هم چون در صدر اسالم اجرا شده استو اینکه بعضی از آنها در متون دینی آمده است 

اختراع مسلمانان بنابر ضرورت بوده، و یا به عنوان مقابله به مثل در مقابل سایر ممالک وضع شده 

در  .مورد استاعم از هر دو بنابراین اینجا منظور ما از اسالمی در صفت اسالمی مانند عشور.  

ا را به عنوان مالیات های این مالیات ه استکه عمدتاً به زبان انگلیسی اقتصاد اسالمی ادبیات 

تنها و کم و بیش بعضی از آنها هنوز هم وجود دارد که  شناسند مثل خراج و انواع آن اسالمی می

اسالمی که در اینجا ی ها مالیاتبنابراین  .مختص نظام اسالمی نیست اسم آنها عوض شده است

 مصرف موارد بعضاً و آنها میزان و نوع کهاست  هایی مالیات سرییک انددو دسته   محل بحث است

 زکات یکی و استخمس  مالیات یکی مشخص طور به که است شده مشخص دینی متون در آنها

ها هم هستند که نوع آنها  یک سری مالیات.در متون وجود دارد  و دارند راها  ویژگی این که

شرایط بستگی به میزان آن که  یهمشخص شده است ولی میزان آن نامشخص است مثل جز

ای است که غیر  هسرانمالیات  در واقع جزیه در ادوار مختلف داشته است، اجتماعی جوامع

در قبال  آن هاو  پرداختند باید می کند مسلمانان برای امنیتی که دولت اسالمی برای آنها ایجاد می

و  زنان. البته کردند و در هیچ جنگی شرکت نمی کردند زندگی میامنیت در پرداخت مالیات 
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 تواناییمقدار آن کامالً بستگی به  مطالعات نشان می دهد .بودند عافمآن کودکان و فقرا از پرداخت 

شد و به جای  می معاف شد از پرداخت آن مسلمان میدهنده جزیه، البته اگر ه است. هر فرد داشت

معموالً از میزان زکات مالیات در طول تاریخ میزان این  ناگفته نماند .آن باید زکات می پرداخت

 غربی هاتحقیقات  نوشته شده که مستخرج از کتابهای ارزشمندی در این زمینه است، بودهکمتر 

 به نام مالیات سرانه  در کتابی  آقای دکتر موحد آنها، سال ها پیش توسط  بهترین . یکی ازست

ین ا بنابرتوان به این کتاب ارزشمند مراجعه کرد.  ترجمه و منتشر شده است. برای اطالع بیشتر می

ظهور اسالم قرن نخست اول  یمدر ن است که دست کم ییها یاتمالی اسالمی ها مالیاتمنظور از 

ر و یا د  ینراشد یخلفاو بعضا توسط  در اسالم معروف است  اخذ می شدهکه به عنوان دوره ص

این که در  یکیاست؛  یمهم های جنبه یات دارایبحث مالقلمرو تمدن اسالم وضع شده بودند.  

ها، پرداخت جنگ هزینه تأمینو موارد مصرف آن دولت ها بوده  درآمد منبع ینمهمترطول تاریخ 

اجتماعی، آموزش و سایر خدمات  تأمینکشوری و لشکری، انجام امور زیربنایی،  حقوق کارمندان

 تأمینعمومی بوده است اما نباید ناگفته بماند که این نوع مالیات در شرایط غیر جنگی بیشتر صرف 

و ریخت و پاش حاکمان می شد  به عبارت دقیقتر  یانو روحان یاندرباریعنی  هزینه های دو طبقه

و عمال باعث می شدند که و  می گرفتندخود  یاررا در اختجامعه  یدمازاد تولاین حاکمان بودند که 

که امروزه به  ها مالیاتگرفته نشوند نکته دوم در خصوص  مجدد به کار یدو تول دانیآباتوسعه در راه 

و ای برای اعمال سیاست های انبساطی  وسیلهصورت خاصی مطرح است این است که مالیات 

مالیات  رونق،ای هستند که در شرایط  های مالیاتی به گونه نظام در دنیای مدرن انقباظی مالی است.

آنقدر نرخ مالیات مالیات کمتری گرفته می شود و بعضا بیشتری از کسب و کارها و در شرایط رکود 

کاهش می یابد که به صفر می رسد و حتی در بحرانهای اقتصادی می تواند برای برخی از اقشار 

ای خروج از بحران و رکود عمیق به خانوارها و یا بنگاه ها سوبسید دهد( شود ) یعنی دولت بر ،منفی

 وارد شود.رونق دوره هرچه زودتر از رکود خارج و به اقتصاد ای که  به گونه

آن  دامنهکیفیت و کمیت و  و نظام مالیاتی بیناما از نظر اجتماعی معموالً رابطه بسیار مهمی 

خوب و نسبت  حکمرانی نا به نظر بسیاری از اندیشمندان بینب دارد وجودنوع جامعه و حکومت با 

از  یبعنوان بخش خدمات اجتماعی ،مدرن یدر نظام هاوجود دارد.  یها رابطه معنا دار یاتمال

دولت ها باید نسبت به  وکه با پرداخت مالیات توسط مردم ممکن می شود  دولت هاست  تکالیف

از محل خرج  مالیاتی که  توانست  ینم یترع کهبرخالف گذشته  مصرف آن پاسخگو باشند.

 .شودمی رسانده  شهروندانشفاف به اطالع به صورت یات ها، امروز مصارف مال دهد سوال کند می

هایی که  های اسالمی را بر اساس شاخص مالیاتابتدا به صورت اجمال  با مقدمات پیش گفته 

تاثیری  معرفی می کنیم و سپس دهند را نشان میآنها  یاثر توزیع درآمد وها  کارآمدی این مالیات
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های توزیعی  و در انتها به جنبه م دادیخواهمورد بررسی قرار  را دارندها  که در کارآیی اقتصادی بنگاه

 شود. آن پرداخته می

ی که در قرآن موارد مصرف آن ذکر شده و در روایات میزان و مأخذ آن لاوّ یها یاتمالاز  -1

مربوط به سال هشتم هجری است که وضع مسلمانان بهبود است وجوب این مالیات زکات؛  آمده؛

پرداخت  یحکومت اسالم یلتا موقع تشک یول آمده بود یمک یاتدر آ انفاق ،یافته بود و قبل از آن

 ینطورشود ا یزکات را مانواع  ؛آن موقع مسلمانان خوب نبود یچون وضع مال بود مستحبآن 

که در پایان ماه مبارک است  یهزکات فطر بعنوان سرانه تعریف می شود مثالکه یکی  کرد یمتقس

 یاقتصاد یسالم بر همه بخش هاصدر ادر  هزکات امول است ک یگریو درمضان پرداخت می شود 

 ی،دامدار زراعت؛بر )، استی اسالمی از همه مهمتر و بیشتر بوده ها مالیاتاست در میان وضع شده 

کسانی که دارایی یا  داشتند یها حدنصاب یاتمال ینهمه ای که بوده این است نکته و...(   تجارت

بنابراین اوال از فقرا مالیات گرفته  درآمد آن ها از حد نصاب کمتر بود از پرداخت مالیات معاف بودند.

 یشتریب یاتد مالرکمی استفاده  یشتریب یکه از منابع عموم یهرکسنکته دوم این که  .نمیشده

پنج  اولی ده درصد و دومیکرده  یفرق م یو آب یمید یمحصول زراع یاتنرخ مال مثالداد  یم یدبا

خذ ان یک نرخ ثابت ، نسبت به مأدی این است که نرخ این مالیاتدرصد بوده است. مساله مهم بع

که به راحتی به  و این ثابت بودن باعث میشود اثر اختاللی در سیستم اقتصادی نداشته باشد.. است

همه بخش های ، زکاتاست. نکته مهم بعدی این است که  اثباتمک تئوری های اقتصادی قابل ک

که دینار و درهم در آنجا رواج داشته و صنعت خدمات در بخش  .اقتصادی را پوشش می داده است

زراعت و  مالیات بر دینار و درهم داریم که نرخ آن حد اکثر دو و نیم درصد است بر بخش است

نکته بعدی این است که در وده و همه اینها حد نصاب داشته است. رقرار بمالیات بنیز این کشاورزی 

 کمک به تولید بوده است  ، برایو این نمی شداز عوامل تولید دامی مالیات گرفته بخش کشاورزی 

باید مالیات بیشتری می کرد استفاده  یاز منابع عمومی بیشترنکته بعدی این است که هرکس 

 تراکم از مالیات این که است این بعدی تهنک نرخ مالیات محصوالت دیمی دو برابر آبی است(. )بدهد

و هر کسی اگر دینار و درهم  کند می جلوگیری تاس آمده قرآن در صریح طور بهکه   ثروت تمرکز و

نمیگیرد  گیرد ولی اگر وارد اقتصاد کند معموال مالیات تعلق مالیات تعلق می را راکد نگهدارد به ان

بگذرد مشمول مالیات می شود. ماخذ این نوع  یکسال از ان و یعنی اگر مسکوک باشد و کنز شود

ای  البته ویژگی مالیات اگر بخواهیم به زبان امروزی صحبت کنیم  هم تولید است و هم ثروت است.

سال های مربوط پس انداز و نه پس انداز. چون است ثروت دارد که بهتر است گفته شود مانند آن

اسم انها ثروت است و  ثروت مجموع پس اندازهاست. مجموع پس  است و سالهای گذشتهجاری و 

میشود. این مالیات زکات این ویژگی را داشته که تا زمانی که به ثروت اندازها در سالهای گذشته 
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دینار داشت باید امسال  1000میگیرد یعنی اگر کسی کمتر از حد نصاب نرسد به آن مالیات تعلق 

 2000باز به کل  2000سال بعد هم اگر همین میشد  کرد، میدرصد را بعنوان زکات پرداخت  2.5

 15دینار است که حدود  20گرفت تا زمانیکه از حد نصاب خارج شود. حد نصاب  تعلق میزکات 

ثروت و سرمایه است که مثقال طالی امروز است. درواقع مالیات دینار و درهم نوعی مالیات از 

امروزه یک داللت خوبی برای کشور ما دارد  امروزه مالیات بر سرمایه مخصوصا امالک و دارایی ها و 

. نکته بعدی اینکه در حداقل خودش است مستغالت متاسفانه نسبت به ظرفیتی که باید داشته باشد

و این خود بهترین دلیل است  محدود به ان نه موردی که فقها میگویند نبود )ع(سیره حضرت علی

اما از خودش بایستی زکات گرفته شود .که این زکات قابل تعمیم است در هر اقتصادی متناسب با 

است  مهمترین آن  موارد مصرف این مهم  بوده که بسیارها  یاتمال یجنبه اجتماعمنظر دیگر 

والمساکین  الصدقات للفقراء إنما: »نحوه مصرف آن که در قرآن هم آمده استمالیات است. 

؛ شود بیان یزبان امروز یعنی جنبه اجتماعی مالیات ها اگر به؛ «والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم

روایت .(زکات ) جنبه اجتماعی وضع مالیات  یو رفع فقر و عدالت اجتماع یاجتماع ینتام یعنی

اگر همه مردم زکاتشان را بپردازند و این زکات در مورد خودش مصرف شود  )ع(داریم از امام صادق

این زکات گسترده و شامل همه بخش های اقتصادی بوده که دقیقا قی نمی ماند. هیچ فقیری با

نقش تامین اجتماعی، رفع فقر در حد کفاف و همینطور حاکمیت عدالت در میان طبقات داشته و 

دارد و اصل  و رفع فقر برساند که زکات کارکرد مهمی در عدالت اجتماعیهمه اینها میتواند به ما 

 فلسفه ان همین بوده است.

ءٍ فَأََنّ  مِنْ شَيْ غَنِمْتُمْ  أَنََّما وَ اعْلَمُوا: »آمده است قرآندر  آن یهدوم خمس است که آ یاتمال -2

، هرچه غنایم گرفتید یک «وَ الَْمساکینِ وَ ابْنِ السَّبیلِ  الْیَتامیوَ   لِلَّهِ خُمُسَهُ َو لِلرَّسُولِ َو لِذِی الْقُرْبی

و یتیمان و مساکین و درراه ( یاجتماع ین( و فقرا) تامی)حاکم اسالمیامبر؛ پپنجم ان غنایم مال خدا

ماندگان است. البته عالوه بر غنیمت جنگی موارد دیگری را نیز اضافه کرده اند شامل معادن و گنج 

ما در اقتصاد میگوییم همه   در گذشته اصال اهمیت نداشت رات و ... که اینها از نظر اقتصادیو جواه

 مأخذاینها موقت است حتی ان غنیمت هم موقت است اما فقهای شیعه برخالف فقهای اهل تسنن 

و روایات آن از امام باقر)ع( در زمان پیامبر دلیل کافی نداریم  برای آن دیگری اضافه کردند که البته

بر  یاتمال یکه به زبان امروز است.کسب  منفعتبر و ان خمس و امام صادق)ع( صادر شده است، 

 پس انداز و مصرف بهم وابسته هستند؛دراین مورد این طور می شود توضیح داد که پس انداز است. 

یک بخش، تابع درامد  ش استدو بخ ،تابع مصرف . خواهی داشتدیگری را  دیکی را داشته باشی

 اشدداشته ب یشترب درآمد ی بخش دیگر تابع میزان درآمد است به این معنا که هر مقدارول نیست،

بهتر مشخص  که ثروتمندتر هستند یحالت در جوامع ینا. پس انداز یا مصرف هم بیشتر میشود
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خواهد  یشترب نسبت ینا یرتردر جوامع فق یشود ول یآنها کمتر م درآمد مصرفدرصد  شود و می

پس انداز  این موضوع تبدیل بهکند. و در جوامع ثروتمند  ینخود را تام یمنابع ضرور یدشد چون با

کند؛  یم یداپ یشفزانسبت به درآمد، ثروتمندان؛ ا یاتیمال نرخ خواهد شد بهمین خاطر یشتریب

شود  یم یشترشود پس انداز ب یمصرف، همانطور که مصرف کمتر م ییراتبه تغ یاتمال ییراتتغ)

به عبارت دقیق تر در این که خمس واجب  تابع درآمد باشد.« مصرف  یینها یلم» ینکهمشروط بر ا

است در میان فرق اسالمی هیچگونه تردیدی وجود ندارد زیرا در قرآن و سنت به طور صریح آمده 

تالفی اساسی میان فقهای شیعه است ولی در مورد اینکه این خمس به چه اموالی تعلق می گیرد اخ

با فقهای سایر مذاهب اسالمی است. فقهای سایر مذاهب برحسب معنای غنیمت، خمس را منحصر 

به غنائم جنگی و بعضاً اموالی که به صورت تصادفی و یا موقت به دست فردی می رسد مانند گنج، 

و حتی غنیمت جنگی نمی این موارد  دانند میمعدن، جواهر و ... که با شرایطی مشمول خمس 

تواند یک منبع مطمئن برای دولت اسالمی باشد زیرا در اسالم اصل بر صلح است نه جنگ و سایر 

تواند یک منبع دائمی برای درآمد دولت تلقی شود و در  موارد نیز در اغلب کشورها و زمان ها نمی

ساب آورد اما بر اساس دیدگاه کل شاید بتوان این موارد را جز درآمدهای مقطعی و یا تصادفی به ح

به این های اقتصادی تعلق می گیرد در اصطالح فقها  فقهای شیعه خمس بر منفعت همه فعالیت

.  وقتی در تعریف و مصادیق آن دقت می کنیم می بینیم که شود گفته می منفعت کسب مأخذ

غ در طی یک سال مالی درصد مازاد بر مخارج یک فرد بال 20انداز است. یعنی مأخذ این مالیات پس

باید به عنوان مالیات خمس پرداخت گردد. در معنای اصطالحی امروز می توان گفت این خمس، 

نشان دهیم میزان  Sانداز را با  و مقدار پس Tانداز است اگر میزان مالیات خمس را با  مالیات بر پس

 تابع خمس را می توان به شکل زیر تعریف کرد:   

                                                                                                             S  T= 
1

5
 

انداز سالیانه به عنوان خمس باید پرداخت شود. این مالیات در زمان  یعنی بیست درصد پس

عباسیان مرسوم نبود، روایات پیامبر و خلفای راشدین و حتی دوره های بعدی خالفت امویان و 

مربوط به این نوع مالیات منسوب به امام باقر )ع( و امام صادق )ع( و ائمه بعدی است. در فقه امامیه 

بر این مبنا فتوا به وجوب خمس بر منفعت کسب،  ،تفاوتی بین روایات نبی و امام نیست. بنابراین

غنیمت جنگی و گنج و ... بدانیم و منافع کسب  اگر موارد خمس را منحصر در نتیجه اینکهداده اند. 

را به حساب نیاوریم آنچنان که در مذاهب عامه آمده است از لحاظ اقتصادی در دنیای امروز چندان 

موضوعی برای بحث اقتصادی باقی نمی گذارد اما اگر بر مبنای فقه امامیه یکی از مآخذ خمس را 

های مهمی برای همه  باشیم که این نوع مالیات داللتپس انداز بدانیم آنگاه باید توجه داشته 

ها و من جمله برای اقتصاد ما می تواند داشته باشد، اول اینکه این مالیات نوعی مالیات دائمی  زمان
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و مستمر است و می توان روی آن حساب کرد چون امروزه هیچ اقتصادی یافت نمی شود که در آن 

قدار این مالیات بسیار قابل توجه است یک پنجم کل پس پس انداز مطرح نباشد. دوم اینکه م

مخارج یک دولت تلقی شود.  تأمیناندازها مبلغ قابل توجهی است که می تواند یکی از منابع اصلی 

های اسالمی مستقیم است و جنبه توزیع کنندگی  نکته سوم اینکه این مالیات مانند سایر مالیات

انداز ساالنه داشته باشند بنابراین طبقات فقیر  خت کنند که پسباالیی دارد، کسانی باید خمس پردا

انداز ساالنه هستند چیزی به نام خمس پرداخت نمی کنند. هرچه فرد ثروتمندتر و  که فاقد پس

دارای درآمد بیشتری باشد پس انداز بیشتری دارد و در نتیجه مقدار بیشتری مالیات می پردازد. 

هم زکات عالوه بر مالیات جنبه عبادی هم دارند، بنابراین افراد نکته چهارم اینکه هم خمس و 

آوری آنها بسیار ناچیز است و  را می پردازند و هزینه جمع ها مالیاتداوطلبانه و با رغبت این 

توان این دو نوع مالیات را تعبیه ابزارهای الزم برای توزیع ثروت به صورت خودکار دانست زیرا  می

که نوع و میزان مصرف آنها در قرآن هم آمده همه ویژگی مذکور را دارا هستند.  ها مالیاتهر دو این 

البته اثر توزیع کنندگی خمس بیشتر از زکات است زیرا مأخذ زکات در محصوالت کشاورزی و 

کشاورز است و در تجارت )دینار و درهم ( پس انداز مازاد بر بیست دینار  "درآمد خالص"دامی، 

است چون نرخ آن ثابت است بنابراین اثر اختاللی در اقتصاد  "درآمد خالص"جا که مأخذ است. آن

ندارد و نقطه بهینه و کارایی بنگاه ها را به هم نمی زند ولی آنجا که مأخذ پس انداز است یعنی 

مالیات بخش تجارت و صنعت اثر توزیع کنندگی آن شبیه مالیات بر منافع کسب است. درواقع در 

پس انداز است ولی نرخ مالیات زکات بسیار کمتر از نرخ خمس  ،ها مالیاتمأخذ این  ،و موردهر د

است و بعالوه تعلق زکات مشروط به رسیدن پس انداز به حد نصاب )بیست دینار( است اما در 

خمس این گونه نیست، در خمس پس انداز کمتر از بیست دینار هم مشمول این مالیات است. البته 

وت مهم در مأخذ این دو وجود دارد که باید حتماً مورد توجه قرار گیرد، در خمس مال یک تفا

مخمس یا مالی که خمس آن داده شده در سال های بعد مشمول خمس قرار نمی گیرد، اما در 

زکات تا زمانی که پس انداز سال های قبل فرد باالتر از بیست دینار است به آن مالیات تعلق می 

رت دقیق تر مالیات زکات دینار و درهم که، از آن به عنوان مالیات بخش های غیر گیرد به عبا

کشاورزی از آن یاد می کنیم و در صنعت و خدمات و تجارت مصداق دارد فقط بر پس انداز سال 

جاری نیست بلکه بر مازاد  مخارج ساالنه امسال و سال های گذشته تعلق می گیرد و اگر بخواهیم 

ادی و به زبان امروزی آنرا بیان کنیم بر ثروت تعلق می گیرد نتیجه اینکه مالیات از لحاظ اقتص

بر ثروت تعلق می گیرد و تا زمانی که این ثروت )دینار و درهم( به  )پول رایج( دینار ودرهم زکات

 حد نصاب نرسد، فرد باید ساالنه حدود دو و نیم درصد از آنرا به عنوان زکات بپردازد. موارد مصرف

رفع فقر است چه فقر دائم و چه موقت. آیات قرآن هم به هر دو نوع اشاره کرده است  ،آن نیز
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مالیاتی است که ثروت ها را تعدیل می کند شکی باقی نمی ماند همچنان  ،بنابراین در اینکه زکات

اگر است  رفع فقر اجتماعی تأمینکه به دلیل موارد مصرف آن، شکی باقی نمی ماند که منبع اصلی 

نشان دهیم میزان زکات یک فرد یا یک  Tو میزان زکات را با  Sو پس انداز را با   Wثروت را با 

 =T                                                                   (St+St-1+...+St-n)جامعه خواهد شد:   
1

40
 

خمس آن داده شده مشمول خمس  اما چون خمس فقط تابع پس انداز جاری است و ثروتی که

 = St Tt                                                     :برابر است با tشود خمس در زمان  نمی واقع
1

5
 

نسبت به مأخذ خود ثابت است  ها مالیاتبحث بعدی پاسخگویی به این سوال است که نرخ این 

اما آیا نسبت به درآمد هم ثابت است؟ اهمیت پاسخگویی به این سوال در این نکته مهم نهفته است 

که اگر نرخ این مالیات بر درآمد هم مانند مأخذ آنها ثابت باشد اثر توزیع کنندگی دارد اما نه به 

شد؟ در کشورهایی که عدالت مالیاتی و توزیع اندازه زمانی که نرخ آن نسبت به درآمد ملی ثابت نبا

و درآمد دارای اهمیت باالیی است معموالً نرخ مالیات نسبت به درآمد به صورت تصاعدی است 

ستند و برعکس. این سیاست باعث یعنی درآمدهای باالتر با نرخ های باالتری از مالیات همراه ه

سوئد،  رت گیرد. در کشورهای اسکاندیناوی:شود که تعدیل ثروت و درآمد با سرعت بیشتری صو می

درصد افزایش می یابد در همین جوامع 90تا  گاهینروژ، فنالند و دانمارک نرخ مالیات بر حقوق 

است که ما با باالترین شاخص های توسعه انسانی مواجه ایم و توزیع درآمد براساس معیار ضریب 

قرار دارد بنابراین از دیدگاه معیار عدالت و  تری  در وضعیت ایده آل جینی در مقایسه با سایر جوامع

نسبت به درآمد چه نوع مالیاتی  دینار و درهم تعدیل ثروت مهم است که بدانیم خمس و زکات

ی تصاعدی را هم ایفا کنند یا با توجه به نرخ ثابت شان نسبت به ها مالیاتتواند نقش  هستند آیا می

در یک اقتصاد نرمال "ا قایل باشیم. پاسخ ما این است که مأخذشان، نباید چنین نقشی برای آنه
نرخ های مالیات خمس )خمس منافع( و زکات )زکات دینار و درهم( نسبت به درآمد تصاعدی 

 . "خواهد بود

این قضیه را می توانیم برای خمس و زکات جداگانه یا توأمان اثبات کنیم و چون مأخذ آنها 

رای یکی از آنها اثبات شود، برای دیگری هم تأیید می گردد. باز یکسان است اگر صحت این قضیه ب

نشان دهیم تابع  Sو مقدار پس انداز را با  Tهم فرض کنیم که مقدار خمس بر پس انداز را با 

 =S T                                      عبارت است از:                                               خمس
1

5
 

دانش اقتصاد به ما آموخته که درآمد قابل تصرف خانوارها به دو بخش تقسیم می شود یک 

بخش مصرف می شود و بخش دوم پس انداز. اگر درآمد قابل تصرف )درآمدی که مالیات آن 

 نشان دهیم خواهیم داشت: Cنشان دهیم و مصرف را با   Ydپرداخت شده است( را با 
                                                                                                    Yd = S+C 
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 C=c(Y)                          از طرفی می دانیم که مصرف تابعی از درآمد است یعنی داریم:          

و می دانیم که معموالً با افزایش درآمد، مصرف هم افزایش می یابد اما به نسبت کمتری؛ یعنی: 

1                                                                                                                  < 
dC

dY
 < 0 

 
 dC

dY
 مقدارهمان میل نهایی به مصرف است یعنی با افزایش یک واحد درآمد، مصرف چه  

 افزایش می یابد که عددی است بین یک و صفر. 

باز اقتصاد کالن به ما آموخته است که تابع پس انداز، عکس تابع مصرف است یعنی اگر داشته 

 باشیم: 
C= c                                                                                                               
S= Y – c(Y)                                                                                                    

= 1 -  
 dC

dY
 = 1 – C’                                                                                      

 dS

dY
 

C’  1همان میل نهایی به مصرف است و -  C’   نیز میل نهایی به پس انداز. حال اگر تابع پس

 اری کنیم، خواهیم داشت:      ذانداز را در تابع مالیات خمس جایگ

S                                                                                                               T= 
1

5
 

S = Y – c(Y)                                                                                                    

(Y – c(Y))                                                                                                  T= 
1

5
 

اری تابعی از درآمد است اگر از این تابع مشتق بگیریم نرخ میزان مالیات با این جایگذ درواقع

                                     مالیات بدست خواهد آمد یعنی:              

            (1 – C’)                                                                 (1)   = 
1

5
  = 

 dT

dY
           

 اگر
 dT

dY
با افزایش درآمد تغییری نکند مالیات نسبت به درآمد دارای نرخی ثابت است، اما اگر با  

 افزایش درآمد مقدار
 dT

dY
یابد، نرخ مالیات تصاعدی خواهد بود. مقدار  افزایش 

 dT

dY
است  ’Cتابع  

از  مالیاتی ثابت است یا تصاعدی. میل نهایی به مصرف است که تعیین می کند این نرخ تابع یعنی

طرفی می دانیم مطالعات تجربی نشان داده که میل به مصرف با افزایش درآمد کاهش می یابد، 

 ’Cمیزان بیشتری از درآمدشان را پس انداز می کنند بنابراین مقدار یعنی جوامع ثروتمند معموالً 

                                                                                 C’ = f(Y)تابعی از درآمد است یعنی: 

 > 0                                       حال اگر این قضیه تجربی را بپذیریم خواهیم داشت:    
dC′

dY
  

به عبارت دیگر با افزایش مقدار درآمد آحاد جامعه ، میل نهایی به مصرف کاهش می یابد و 

( همان میل نهایی به پس انداز 1در فرمول ) ’C -1انداز افزایش می یابد.  برعکس میل نهایی به پس

ار ضریب مالیاتی یعنی مقد ’C -1است. در نتیجه با افزایش درآمد آحاد جامعه و با افزایش 
 dT

dY
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افزایش می یابد. در نتیجه به طور معمول مالیات خمس منافع کسب )براساس فقه شیعه( و زکات 

دینار و درهم گرچه نسبت به مأخذشان دارای نرخی ثابت هستند اما نسبت به درآمد دارای نرخی 

باالی این دو نوع مالیات تصاعدی هستند. تصاعدی بودن این نرخ به معنای اثر تعدیل کنندگی 

 است و داللت این قضیه می تواند الهام بخش نظام مالیاتی کشور باشد.

ی اسالمی باید به چند نکته توجه داشت که ها مالیاتاما از لحاظ کارایی یعنی عدم اختالل 

 تضمین کننده کارایی در اغلب موارد است: 

که در  ها مالیاتمأخذ ثابت است البته سایر ی اسالمی نسبت به ها مالیاتاوّل اینکه نرخ کلیه 

 متون نیامده ممکن است این ویژگی را نداشته باشند مانند خراج و جزیه. 

ی اسالمی به صورت داوطلبانه جمع آوری می گردد و لذا هزینه ها مالیاتدوم اینکه همه این 

 جمع آوری آنها در حداقل ممکن است. 

 وایات استنباط می شود، چند قضیه مهم به شرح زیر است:سوم اینکه آنچه از مفاد آیات و ر

الف. هر کس از منابع عمومی بیشتر استفاده می کند باید مالیات بیشتری بپردازد )مالیات 

 محصول دیم بیشتر از آبی است(

ب. در برخی موارد عوامل تولید از پرداخت مالیات معاف اند )مانند معافیت عوامل تولید در 

 پرداخت زکات(.دامداری از 

نسبت به مأخذ  ها مالیاتی مخصوص قرآنی زکات و خمس به عنوان مهمترین ها مالیاتج. نرخ 

 شان ثابت است.

ی اسالمی که مربوط به زکات بخش کشاورزی )زراعت و دامداری( ها مالیاتد. بخش مهمی از 

که در مقادیر باالی  است مالیات بر درآمد خالص است که دارای نرخی ثابت و ناچیز است به طوری

درآمد هرگز نرخ مالیات بخش زراعت بیشتر از ده درصد و در بخش دامداری گرچه ثابت نیست اما 

درصد شروع می شود و در مقادیر بزرگ به یک  5/2تصاعدی هم نیست. مالیات برخی از دام ها از 

 درصد کاهش می یابد.

ی اسالمی منصوص در قرآن عمدتاً از کارایی ها مالیاتبا توجه به قضایای مذکور می توان گفت 

در تمدن اسالمی سابقه طوالنی دارند که قرآن فقط به یکی  ها مالیاتباالیی برخوردارند. اما سه تا از 

از آنها )جزیه( اشاره کرده و مقدار و موارد مصرف آن تعیین نشده است . این سه مالیات به شرح زیر 

 است:

از کودکان و زنان یر، که افراد فق که مقدارش متغیر بوده بود یسرانه ا یه؛ مالیاتجز یاتمال -3

  یاسالم قلمروکه در  امنیت برای اهل کتاب  ینهپرداخت هز یمعاف بودند؛ نوعپرداخت آن 

آنها  یتامن یندر جنگ ها شرکت کنند و تامها آنالزم نبوده  یگرد و با پرداخت آن کونت داشتندس
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زه گرداند که امرو یبرم آن جزیه را دادند یرا انجام نم یفهوظ ینو اگر ا هبودمسلمانان  به عهده

 یست.کنند مرسوم ن یمپرداخت  یاتمال ساکنان کشور همه چون

خراج  ی؛ نوعهکه دو قسمت بود بود یاندوره عباس یها یاتاز مال یخراج؛ بخش مهم یاتمال -4

 شود که کارکردی شبیه زکات داشته؛یمسلمان گرفته م یرغ یها ینزم از بوده است که یهمثل جز

براساس  ها ینزمو از  متغیر بودسوم  یادوم  یفهبوده است که در زمان خل یخراج اجاره ا یگرنوع د

یعنی  شد. یآن وضع م یاتنرخ مال ی به شهر؛و دور یکینزد ل،نوع محصوید، عوامل تول ،نوع خاک

 دانیم که مالیات به سود در کوتاه مدت تأثیری بر کارایی ندارد و می تاز سود بوده اس یبخش گرفتن

 و اختاللی در اقتصاد ایجاد نمیکرده است.

 یگرفته م یواردات یاز کاالها یاتده درصد مال یعشور؛ که بعنوان عوارض گمرک یاتمال -5

 .شده است

 فرصت کوتاه نمی گنجد.این سه مالیات قاعدتاً باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرند و در این 

ی اسالمی اوّالً مستقیم اند و این وجه ممیزه مهمی است که اثر ها مالیاتبه طور کلی می توان گفت 

توزیع کنندگی باالیی می تواند داشته باشد. دوّم داوطلبانه است لذا هزینه جمع آوری آن در حداقل 

ذا بر کارایی اثر منفی ندارد. چهارم از ممکن است. سوّم نسبت به مأخذشان دارای نرخی ثابت اند. ل

فقرا گرفته نمی شود و ثروتمندان هستنتد که باید آن را بپردازند و در نتیجه به بازتوزیع ثروت و 

تعدیل آن و رفع فقر کمک می کند. پنجم برخی از آنها می تواند در شرایط نرمال اقتصادی دارای 

ا افزایش می دهد. ششم هرکس از امکانات نرخی تصاعدی باشند که سرعت تعدیل گری آن ر

ی ها مالیاتجامعه به میزان بیشتری بهره مند است باید مالیات بیشتری پرداخت کند. هفتم 

ی ها مالیاتاسالمی باید به تقویت تولید و تشویق بنگاه های تولیدی منجر شود. در یک کالم 

اقتصادی را. در مورد نظام مالیاتی  اسالمی هم کارایی اقتصادی را افزایش می دهند و هم عدالت

به گونه ای است   ی ماامروز یاتیمال وضعیت نظام  امروزی ایران، ذکر این مطلب ضروری است که

و کارای گذشته را  یاصول سنت یعنی نه دداربسیاری فاصله  ی مالیاتهای اسالمی اصول و مبان که از

ایجاد کرده ایم که بتواند  باشدگر لالتاخ یرعادالنه و غ کهرا مالیاتی امروزی  کارآمدداریم و نه نظام 

در شرایط مختلف نقش اصلی خود را ایفا کند. در اهمیت نقش مالیات این موضوع مهم است که 

رونق اعمال  یطدر شرا .استدر شرایط رونق و رکود اقتصادی بسیار مهم ها  یاتنقش مال بدانیم

 رکود باعث در شرایط کارآمدی و رفاه جامعه میشود و یاتی درست، منجر به عدالت ومال یاستس

در بحث مثال  .می شود رکود بصورت مکانیسم خودکاراز  اقتصاد اشتغال و خروج یجادبه ا کمک

شدن  یلحال تعطدر هستیم که یطیامروز که ما در شراکه  باید گفتناکاآمدی نظام مالیاتی ما 

واحدهای تولیدی هستیم از همان واحدها هم مالیات بیشتری می گیریم. که بر خالف منطق 
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اقتصاد اسالمی است. به هر حال اگر نظام مالیانی صفات پیش گفته را داشته باشد هم عادالنه است 

 و به تعدیل ثروت و درآمد کمک می کند و هم از کارایی الزم برخوردار است و بر عملکرد بنگاه ها

د و تورم عمل می کند گر خود کار در شرایط رکو لندارد و هم به عنوان یک ابزار تعدیتاثیر منفی 

 یعنی در شرایط تورمی به کنترل تورم و در شرایط رکودی به کاهش رکود کمک می کند، این 

در دنیا مطرح است یعنی ابزاری برای اعمال  ست کهنقش مهمی  در مورد انواع مالیات ها

 . انقباضی استمالی های  سیاستیا و  انبساطی  های مالی سیاست

 ی اینطور می توان سخن گفت که؛ اسالم یها یاتمال در مجموع در مورد چیستی و فلسفه

 است مهمترین دالیل وضع آن بودهبودجه دولت  ینتامتعدیل ثروت و رفع فقر و  ی،اجتماع ینتام

 دینار و درهم و زکات بجز خمس، مومی بوده استکه برای تامین کاالی اساسی یا تامین خدمات ع

عدی باشد سایر مالیات هایی که درخصوص درامد رابطه دارد و میتواند تصاکه در دیدگاه شیعه با 

کنند و کارایی را از  ایجاد نمی "اختالل اقتصادی"رح شده  دارای نرخ ثابت هستند و بنابراین مط

ن اقتصاد آ گستردگی باالیی برخوردار بوده و همه بخش هایمالیات های اسالمی از  برند. بین نمی

 با ا داشته باشد در شرایط امروز ما.دهد که نباید استثن داده و این نشان می موقع را پوشش می

مصرف ان هم بصورت  مواردکه بر اصل کارایی استوار بوده و  ایم مواجهمالیات های غیر مستقیم 

 یها یاتمال یبرخانواع مالیات ها،  به خصوص محل مصرف درصورتی که. شود نمیروشن بیان 

در جمع بندی این  دارد و یتو خرج آن مشخص بوده که نشان از شفاف ینمحل تام ،یاسالم یاصل

 یکهماهنگ با  یدبا یدر دولت اسالم یاجتماع ینو تام یاتیمال یستمس یتانها نکته مهم است که

ورده باید بصورت تصاعدی باشد مدهای بادآاسالمی بر درآ هاینکته دیگر مبانی مالیات  .باشند یگرد

اینکه در اسالم هم در مورد خمس توضیح دادیم تصاعدی است. و باالخره مالیات های اسالمی  کما

شده اخر اینکه معافیت های  نباید ضد تولید باشد همینطور که بر عوامل تولید مالیات گرفته نمی

خودش برسد و هیچ معافیتی پذیرفته نیست با توجه به  اقلبه حدمالیاتی بدلیل گستردگی باید 

برای نظام مالیاتی فعلی در ادامه یکسری راهکار  دالیلی که در اصل فلسفه مالیات ها گفته شده .

 ارائه میکنم:

سازگار بصورت  یبانک مرکز  یاستهایساجتماعی و  ینتام سیستمبا  یدبا یاتیمال یستمس -1

 ؛شوند یمتنظ

 ؛دنمشخص و شفاف شو یاتیمنابع مال مصارف و -2

 ؛وندیق شدهند تشو یم یاتمال کسانی که داوطلبانه -3

شوند  ینم مالیاتیو دانه درشت ها وارد تور مالیاتی دارد  یزر یارهایش یاتی االن ما؛تور مال -4

و در عین حال غیرکارامد هم هست. پیشنهاد من این است که  عادالنه است یرغ سیستم ینا و
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را  ییجز یاتپرونده مال یلیونم 15سطحی این پرونده های جزیی را کنار بگذاریم مثال از یک 

 یم؛کن یدگیدانه درشت ها رس یلیونم 2و به  یمکنار بگذار

 ؛پاسخگو باشد یتشفافبا ها  یاتمالموارد مصرف در مورد  یددولت با -5

ای  به گونه فعلی هم بایدی ها مالیاتو  شود می کنترل تورم و رکودمالیات های کارآمد باعث -6

 ؛شود یمتنظ یالس ی آننرخ ها یدبا در نتیجهباشد  از رکودباعث خروج  باشد که

یاتی )موسسات و نهادهای که مستقیم و غیر مستقیم در این حوزه تخلف در حوزه مال -7

 به شدت با آنها برخورد شود؛و  یمورد بررس مسئولیت دارند( 

 یبانک اطالعاتیم است با ایجاد مستق یها یاتمال مجموعهکه از بر ثروت   یاتوضع مال -8

 ؛شود یم یهتوص

منعطف و دارای بسیاری از ویژگی های مالیات های کارآمد و عادالنه و  یاسالم یها یاتمال -9

ها باید در طراحی سیستم جدید  هزینه وصول ان کم و پاسخگویی است، همه این ویژگی

 مالیاتی لحاظ گردد.
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(. پول و بانکداری و نهادهای مالی، تهران، 1384مجتهد، احمد و حسن زاده، علی ) .8

 پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی ج.ا.ا.

دار احیاء  ق(. جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم، بیروت، 1404نجفی، محمدحسن ) .9

 الترات العربی، چاپ هفتم.

ق(. عوائد االیام فی بیان قواعد االحکام و مهمات مسائل الحالل و  417نراقی، موال احمد ) .10

 الحرام، قم، نشر تابع مکتب االعالم االسالمی.
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