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 خالصه مديريتي:
بعد از پيروزي انقالب و تحقق حاكميت نظام اسالمي در كشور، همراه با تغيير نگاه به اصالح امور حكومتي و سياستي، 

يكي از . سازي اقتصادي تحقق يابندبخصوص نظامها، اين انتظار بوجود آمد كه اهداف و مباني اسالمي بايد در تمام زمينه
ايراني، اتخاذ نظامي -هاي اين جريان اصالحي و به عبارت بهتر، نظام سازي در بستر الگوي پيشرفت اسالميمشخصه

رغم علي. هاي اسالمي و در عين حال مطابق با ساختار فرهنگي و اجتماعي كشور استگيريبرخوردار از مباني و جهت
رسد هاي عبادي، تكليفي و حكومتي همچون خمس و زكات، خراج و جزيه در تاريخ اسالم، به نظر مياالي پرداختسابقه ب

مجموعه داليلي موجب شده است كه در مورد انجام اصالحات در ماليات، حساسيتي وجود نداشته باشد و هيچ نوع مالياتي 
 .رح و تعديل قرار نگيردها قطع نظر از نرخ، شكل و پايه آن، مورد جدر اين سال

با در نظر گرفتن واقعيات فوق، هدف اصلي پژوهش حاضر اين است كه با توجه به ظرفيت مناسب و قابل قبول خمس و 
زكات، سازوكارهايي را طراحي نمايد كه بواسطه آن، اوالً ساختاري منسجم براي نظام مالياتي مبتني بر الگوي اسالمي 

فقير جلوگيري به عمل آورد و ثالثاً  هايخانوادههاي بيش از حد اً بواسطه اين ساختار، از پرداختثاني. ايراني را طراحي كند
منابع از  -هاي فرهنگي كشور به منظور جلوگيري از فرار مالياتي استفاده نمايد و در نهايت، در بعد مصارفاز ظرفيت
مسأله ديگري كه . اندن برخي ديگر از خانوارها اجتناب ورزدهاي ناصواب و چندگانه به برخي از خانوارها و محروم مپرداخت

ساختار . كندهاي علميه كشور است كه از طريق خمس، به موضوع تحقيق ارتباط پيدا ميمدنظر طرح است مربوط به حوزه
است كه ايم به همين دليل الزم ها با آن مواجه بودههاي علميه موضوعي است كه از مدتمخارج حوزه -سنتي درآمد

اي باشد كه بسياري از مشكالت مالي ايشان را از بين ببرد ضمن سازوكار ورود خمس به نظام مالياتي و بازتوزيع آن، به گونه
 .هاي علميه كما في السابق حفظ شوداينكه استقالل حوزه

بدين شرح كه ابتدا . استتحليلي استفاده كرده -محقق جهت نيل به اهداف فوق و انجام طرح، از روش تحقيق توصيفي
نمايد كه در ذيل پردازد و سپس الگوي تحليلي خود را ارائه ميهاي مختلف و كليات موضوع ميبه بررسي و توصيف جنبه

هاي شرعي و متعارف پرداخته محقق در ابتدا به بررسي مباني فقهي و فلسفي در ارتباط با ماليات. پردازيمبه تشريح آن مي
واجب است كه  5زكات يكي از  -1: اند و به اختصار مواردي از آن عبارتند ازساسي بحث را تشكيل دادههاي ااست كه پايه

پرداخت زكات آثار فردي  -3زكات و خمس دو ابزار مهم براي رفع فقر هستند  -2اسالم براساس آن بنيان نهاده شده است 
گندم، جو، خرما، كشمش، شتر، گاو، گوسفند، طال و ( مشهور فقهاي امامي زكات در نه چيز -4و اجتماعي زيادي دارد 

غنايم جنگي، معدن، گنج، غواصي، درآمد كسب، زميني (مورد  7فقهاي شيعه موارد تعلق خمس را  -5واجب است ) نقره
ر اكث -7نظر اكثر مراجع بر پرداخت زكات بوسيله مالك است  -6دانند مي) كه ذمي از مسلمان بخرد، مال مخلوط به حرام

در ادامه، محقق به بحث در مورد ظرفيت بالقوه . اند كه ماليات، بر زكات و خمس مقدم استعلماي شيعه استدالل كرده
زكات و خمس و ميزان تأثيرگذاري آن بر اقتصاد ايران پرداخته است و ميزان درآمدهاي بالقوه زكات و خمس را محاسبه 

ل از ماليات نيز مقايسه كرده است، نحوه تأثيرگذاري آن بر متغيرهاي ضمن اينكه آن را با درآمدهاي حاص. نموده است
همچنين محقق به بررسي آثار ورود خمس و زكات در نظام اسالمي ايران پرداخته و آثار آن را . دهداقتصادي را نشان مي

هم از بعد نظري و هم از بعد تجربي در توسعه و رشد اقتصادي، بيكاري، كاهش ضريب جيني، عدالت و امثال آن مطرح 
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اند كه اين دو سناريو رد بررسي قرار گرفتهدر اين طرح دو سناريوي متفاوت براي بازتوزيع درآمدهاي زكات مو. كرده است
 :به شرح زير هستند
اي دهك پنجم را به عنوان متوسط جامعه در نظر گرفته و آنقدر به فقرا پرداخت كنيم تا سطح هزينه :سناريوي اول

 .شان به سطح دهك پنجم جامعه برسدسطح زندگي
 .درصد آن به عنوان خط فقر 66يا  50و محاسبه تعيين خط فقر، تعيين ميانه مخارج خانوار  :سناريوي دوم

محقق با بررسي تجربه . ها پرداخته است با هدف ارائه الگوي ايدآل بوده استتمامي مواردي كه تا اينجا تحقيق بدان 
 پس از اين. كشورهاي مسلمان سعي در بيان الزامات طراحي ساختاري براي وارد كردن خمس و زكات در نظام مالياتي دارد

در . پرداخته است -كه ارائه مدلي بهينه براي همگرايي خمس و نظام مالياتي متعارف است-محقق به مسأله اصلي تحقيق 
و هركدام را به صورت جداگانه مورد بحث قرار  ابتداي امر نقاط قوت و ضعف نظام مالياتي، زكات و خمس را بيان كرده

ماليات،  ذناهماهنگي در سيستم اخ -1: ه اين صورت بيان نموده استهاي كلي مربوط به سيستم را باست و ضعفداده
پرداخت موازي خمس، زكات و ماليات به صورت  -2خمس و زكات از مردم و در اختيار نداشتن سيستم اطالعاتي جامع 

اطالعاتي همپوشاني مصارف خمس، زكات و ماليات و نبود سيستم  -3همزمان و فشار زياد بر افراد معتقد به پرداخت 
ضعف نظام تشويقي و تنبيهي در نظام مالياتي،  -5هاي مذهبي و معتقد فشار بر خانواده -4ها يكپارچه در بازتوزيع آن

اند و در ادامه هاي اسالمي و متعارف مطرح كردههمچنين مواردي را نيز براي همگرايي بين ماليات. خمس و زكات ايران
 .الگوي بهينه تشريح شده است

مطرح كرده و به نقد و  -كه در حال حاضر بيشتر مدنظر محققان اسالمي است–ابتدا مدلي تحت سناريوي اول  محقق
نگاه حكومتي به خمس و قانوني كردن آن در نظام اسالمي  -1در اين طرح ذكر شده است كه . بررسي آن پرداخته است

وجه به گرايش مردم به پرداخت خمس به مراجع، با با ت -2مستلزم آن است كه به همه جوانب اسالمي كردن توجه شود 
الزم است دولت براي  -3يابد يابد و درآمدهاي مالياتي دولت كاهش ميها افزايش مياجراي اين سناريو، حجم درآمد حوزه

-ت ميآنچه كه طالب و مستحقين از سادات از مراجع درياف -4كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي، ماليات را افزايش دهد 

در مصرف خمس بين مراجع مختلف نظرات متفاوتي وجود دارد و اين  -5شود مند است و ثبت ميكنند به صورت ضابطه
هاي علميه ساختار الزم براي جذب و مصرف وجوه خمس به مقدار زياد را حوزه -6شود امر منجر به مصارف متفاوت آن مي

 -8ي را براي دولت تضمين كند يتواند درآمدهااست، آيا سناريو يك مي دولت براي خود مصارفي در نظر گرفته -7ندارند 
بدليل وجود اين . روندموارد فوق جزو اشكاالت سناريوي اول به شمار مي. تعيين مرجع تقليد برعهده مكلفين است

اين مدل به بررسي نظام در طراحي . است مشكالت در سناريو اول، مجري طرح براي يافتن راهكار به سراغ سناريو دوم رفته
طبق مدل بهينه . مالياتي صدر اسالم پرداخته و بعد از آن با توجه به مقتضيات زمان، الگوي بهينه را ارائه داده است

: اي را به اين مضمون در قانون ماليات مستقيم الحاق كردتوان مادهپيشنهادي كه به عنوان سناريو دوم مطرح شده است مي
يات بر درآمد در زمان تحويل اظهار نامه مالياتي خود به سازمان امور مالياتي، مدارك مستند و مورد مورد مشمول مال«

دهد، ماليات اين فرد با تأييد سازمان امور مالياتي مبني بر پرداخت خمس به ولي فقيه در سال مالياتي خود را ارائه مي
: محقق معتقد است كه در صورت اجراي اين الگو». هد شداحتساب خمس پرداخت شده در اين سال مالياتي، محاسبه خوا
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استقالل  -3بسياري از مردم به پرداخت خمس روي خواهند آورد  -2دولت با كاهش درآمد مالياتي مواجه نخواهد شد  -1
 تشود نه وابستگي به دولنيازهاي حوزه علميه از طريق مرجع تقليد برآورده مي -4هاي علميه حفظ خواهد شد حوزه

هاي مالي دقيق شوند كه حسابهاي علميه موظف ميحوزه -6بسياري از مشكالت مالي حوزه علميه مرتفع خواهد شد  -5
قدرت مراجع تقليد كاهش  -8در اين سيستم، مرجع حكومتي نخواهيم داشت  -7و شفافي در مخارج خود ارائه نمايند 

. مند خواهد شدمصارف خمس نيز تا حد زيادي ضابطه -9زايش يابد شود كه قدرت ايشان افيابد بلكه شرايطي مهيا مينمي
آوري بخش مهمي از سيستم جديد مربوط به مسئله يك نظام اطالعاتي يكپارچه هم در حوزه مصرف و هم در حوزه جمع

اينكه الگوي پس از . توان كارايي نظام مالياتي را باال بردهايي است كه ميوجوهات شرعي است و تنها با چنين سيستم
سازي الگوي مطلوب در طرح آورده شده جديد مدنظر محقق در طرح ارائه شده است، مصارف و نهادهاي جديد بعد از پياده

 .است
بيان  -1: الزم به ذكر است كه محقق مباحث فوق را در نه فصل ارائه داده است كه به ترتيب عناوين فصول عبارتند از

محاسبه ظرفيت بالقوه زكات  -3بررسي نظري و فقهي زكات و خمس در نظام اقتصادي اسالم،  -2مسئله و اهميت موضوع، 
هاي پيش رو، ايران و بررسي چالش زكات و ماليات در -5مروري بر وضعيت موجود خمس،  -4و خمس در اقتصاد ايران، 

احي ساختار سازماني نظام خمس و الزامات طر -7بررسي آثار اقتصادي ورود خمس و زكات به نظام مالياتي كشور،  -6
بندي، ارائه راهكار جمع -9طراحي سازوكار ورود خمس به نظام مالياتي و  -8، )با تأكيد بر تجربه كشورهاي مسلمان(زكات 

 .و پيشنهادات
 اين سياسـت رسد كه اجراي محقق به اين نتيجه ميدر بررسي اثرات ورود خمس و زكات به نظام مالياتي كشور، محقق 

موجب كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي، كاهش فقر در جامعه، توزيع برابرتر درآمـد، ايجـاد رشـد و توسـعه اقتصـادي و      
 .شوددر جامعه مي ،ايجاد عدالت و برقراري امنيت رواني

 


