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  يدر اقتصاد اسالم يات تورميگاه ماليجا
  

 vvffrreeddcc@gmail.com  دانشگاه آزاد اسالمي واحد نراقاستاديار ي / رتاشيت يلينصراهللا خل
  21/12/1393: پذيرشـ  1/8/1393: دريافت

  دهكيچ

انتشار پول توسـط  ش بدون پشتوانهيدر اقتصاد متعارف، افزا يعموم يهانهين هزيتأمبراي سب درآمد ك يهااز راه يكي
 يد پول مردم به دولت، افزايش تقاضـاي، موجب انتقال قدرت خريش حجم پول مازاد بر رشد اقتصاديهاست. افزادولت

ات يـنـون از مالكاشود. گرچه هـميشناخته م» يات تورميمال«اي كه با عنوان شود؛ پديدهرفتن نرخ تورم مي ل و باالك
تحليل دقيقي از مشروعيت آن ، اما شوديبودجه استفاده م يسرك ين ماليمتداول تأم يهاوهياز ش يكيبه عنوان  يتورم

رمي ات تويمشروعيت مالفرضيه عدم به بررسي ، با استفاده از روش تحليلي مقالهاين ارائه نشده است.  يدر اقتصاد اسالم
 يجه به منافات داشتن بـا مقاصـد اقتصـادبا تو يات تورميمال هاي تحقيق،بر اساس يافته پردازد.در اقتصاد اسالمي مي

پرداخـت،  يياء، منافات داشتن با اصل توانـايز ثروت در دست اغنكاقامه قسط و عدل، رفع فقر و عدم تمر يعنيعت؛ يشر
در اقتصـاد  يگـاهيبه تعهـدات، جا ين، قاعده اهم و مهم و ضرورت وفايه بَخس، مصالح اسالم و مسلميه تجارت و آيآ

  دانست. يدولت اسالم ياز منابع درآمد يكيتوان آن را يو نم نداشته ياسالم

  .ياست پوليبودجه، چاپ پول، س يسرك، ي، اقتصاد اسالميات تورميها: مالدواژهيلك
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  مقدمه

ش بـدون پشـتوانه يدر اقتصاد متعارف، افزا يعموم يهانهين هزيتأمبراي سب درآمد ك يهااز راه يكي
را در  يقـياز منـابع حق يري، مقـاديه پـوليـش پايهاست. دولت با افزاتوسط دولت ياغذكانتشار پول 

ه كـرا  يارزش پـول ،تـورم شود.يخود، موجب تورم م يجاد درآمد برايرد و ضمن ايگيار خود مياخت
ات بـه يـبابت مال يشفاف پولطور مردم بهي گرچه ن حالتيدهد. در چنياهش مكدارند، اختيار مردم در 
ل يـرده است، امـا بـه دلكپول چاپ  ،از خودين منابع مورد نيتأم يپردازند و دولت صرفاً برايدولت نم

رو، ايـنپردازند. ازيات ميپول، مال يبابت نگهدار يطور ضمناهش ارزش پول در دست مردم، آنها بهك
  نامند.مي» ماليات تورمي«مين مالي دولت به روش فوق را أت

به دقـت  يگاه آن در اقتصاد اسالميهنوز جا يول، شودياستفاده م يات تورمينون از مالكاگرچه هم
از  يو برخوردار ياسالم يهاام و ارزشكبا اح يزان سازگاريم »گاهيجا«نشده است. منظور از  يبررس

ت مصـالح يبه تعهدات، رعا ي، وفايت خصوصكي، احترام به ماليدات اسالم است. عدالت اقتصادييتأ
ات يمال يزان سازگاريه مكمورد نظر است  ياسالم يهال مال به باطل از جمله ارزشك، حرمت ايعموم
  ند.كيمشخص مرا  يدر اقتصاد اسالم يات تورميگاه ماليجاآنها،  با يتورم

  قينه تحقيشيپ

رغـم يصورت گرفته است. عل ياقات فراوان و گستردهيتحق يات تورميرامون ماليپ ،در اقتصاد متعارف
بـه برخـي از اينجا صورت نگرفته است. در  يخور تأملكر و درقات قابل ذيتحق يآن، در اقتصاد اسالم
  شود:اين آثار اشاره مي

ر يـ، نظياقتصـاد يرهـايمتغ يرا بر برخـ يه تورميات و مالكاثرات ز ،)1382( ريكعسو  ميجانيك
م و يرابطه مستق يه تورميمالكه  رده و نشان دادندكل يه و تحليتجز ي، تورم و رفاه اقتصاديرشد اقتصاد

 ).1382 ،يركعس و يجانيمك( با نرخ تورم دارد يمعنادار
بودجـه از  يسـركردن كـيدر پـول يدولت اسالم يهاتيها و مسؤلتيبه محدود ،)1383( توسلي

ه شرع به آثـار كشود ياسالم استنباط م يهاد: از آموزهدهمينشان  يپردازد. ويات ميات و روايمنظر آ
 ،ينـد. وكيمحـدود مرا وه ين شـيـاز ا يدولت اسـالم يريگبهره ،ن امريناگوار تورم ملتزم نبوده و هم

ع يـرا بر توز يتورم يهااستيرده و ناعادالنه بودن سك يف پول را بررسيتورم بر وظا يسپس آثار منف
 ).1383 ،يتوسل( رديگيجه ميدرآمد نت

و نهـاد  ياسـالم يدر نظـام اقتصـاد ياست پولين هدف سييتعبراي  ،)1391( و همكاران كميجاني
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ه كـدانند ياز قرارداد م يامرتبه يپردازند و همه انواع پول را دارايت پول ميل ماهيبه تحل ،آن يمتصد
 ياقتصـاد يهـاهـا و بحـرانطمع دولت يملتزم به حفظ ارزش آن شده است. ول يدولت در قانون پول

از  يكرا هر  يبندياصل پا ،رونياباره پول عمل نكنند. ازارداد درها به تمام مفاد قرشده تا دولتموجب 
خـود بـه  يهاملت يآن را برا يده تورم و آثار منفيپا گذاشتند و پدريز يهيو با توج ياگونهها بهدولت

ره يمـان در اسـالم و سـيت عهد و پيت رعايات قرآن و اهميسپس با استناد به آ ،يآورند. وميارمغان 
، دولـت يم اولـكـبراساس حكه رد يگيجه مينتكرده، ن قرار داد را اثبات يالوفاء بودن مفاد اعقالء، الزم

 يبـرا ،يم ثـانوكـند. اما بر اسـاس حكبر حفظ ارزش پول عدول  يتواند از عهد خود مبنينم ياسالم
ر يـبگدرآمد و حقوقمكد خسارت وارده بر طبقات يند و باكتواند از آن عدول يم ،حفظ مصلحت نظام

 ).1391، همكارانو  يجانيمك( ندكرا جبران 
در اقتصـاد  يات تـورميگاه مالين جاييدرصدد تع، هاي مقاالت پيشينگيري از يافتهبا بهره اين مقاله

گـاه آن را در يجا ابتـدا ،يدر اقتصـاد اسـالم يات تـورميگاه مالياز پرداختن به جاپيش  است. ياسالم
 م.ينكيم ياقتصاد متعارف بررس

  هادگاهيدر اقتصاد متعارف: د يات تورميگاه ماليجا

ند ي هسـتمبتنـ ين فرض ضمني، بر اهارائه شد يات تورميرامون ماليه پك يقاتي، تحقيات اقتصاديدر ادب
ن دولت و يه ارتباط بكاست  ين و مقرراتيند، قطع نظر از قوانكيافت ميه دولت درك يات تورميه مالك
م مورد يصورت مستقرا به يات تورميگاه مالياقتصاددانان، جارو، . ازاينبخشديرا سامان م يزكمر كبان

 ،نجـايپرداختند. ما در ا ياقتصاد يهاهيخود در قالب نظر يهادگاهيبحث قرار ندادند و صرفاً به ارائه د
را در اقتصاد  يات تورميگاه مالي، جايحيمباحث مطرح شده، به صورت تلو يمحتوا و فحوا يالهاز الب

تـوان در يامـا مـ، دارنـد ياشـهيله فوق، با هم اخـتالف رئم. اقتصاددانان در مسيدست آوردهمتعارف ب
  داد: يجا يلكرا در سه دسته آنها  اتيمجموع نظر

 دولـت بودجـه يسـرك يمـال نيتـأم يهاراه از يكي عنوان به را يتورم اتيمال هك ياقتصاددانان. 1
 قرار دسته نيا در هك ينكسااز جمله . شدند يمنف يحت و صفر يتورم اتيمال نرخ به قائل و پذيرندنمي

 اُريفـي ،)Teles( تلـس ،)Chari( چري ،)Kimbrough( يمبروك، )Friedman( فريدمن به توانيم ،رنديگيم
)Fiore( ندارد.  يگاهيدر اقتصاد متعارف جا يات تورميمال ،ن گروهياز نظر ا .ردك اشاره ديگران و  

بودحه دولت  يسرك ين ماليتأم يهااز راه يكيرا به عنوان  يات تورميه اصل مالك ياقتصاددانان. 2
توسـط اقتصـادداناني چـون  ،ن نرخ مثبت آن اختالف دارند. اين نظريهييار تعكدر سازو يول ،پذيرندمي
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پذيرفتـه شـده ) Mankiw( منكيـوو  )Uribe( يـبيور، )Vegh( وق، )Aizenman( آيـزنمن، )Phelps( فلپس
  پذيرفتني است.در اقتصاد متعارف  يات تورميمالآنان،  است. از نظر

بودجـه دولـت  يسـرك ين مـاليتـأم يهااز راه يكيرا به عنوان  يات تورميه مالك ياقتصاددانان. 3
از حفـظ و  يناشـ يهـانـهيد هزيـالضـرب، حـداقل بااز حق يه درآمد ناشمعتقدند ك يول، پذيرندنمي

 ،رنديگين زمره قرار ميه در اكساني كاز جمله پول را پوشش دهد.  كه و تداريو ته ينظام مال ينگهدار
  اشاره كرد.) Reich( ريچو ) Oresme( اُرسمهتوان به يم

ه بـه ك ،ه معروف خودينظر ) در1969( ياست. و يات تورميمال ترين مخالفانيكي از مهم فريدمن
 يشهرت دارد، درصـدد ارائـه فرمـول» Chicago Rule: اگويكقاعده ش«ا ي» Friedman Rule:فريدمنقاعده «

 يات تـورميـنه ماليحاً به مقدار بهياما تلو، نه حجم پول استين مقدار بهييتع ير برايباً ثابت و فراگيتقر
دهد، معتقد به نرخ رشد ثابت پول در حدود پـنج درصـد ن قاعده را ارائه يه اكنياز اپيش  يرسد. ويم

آورد: مـيدر دفاع از آن، دو اسـتدالل  يو. دانستينه حجم پول مياز نرخ رشد به ينيبود و آن را تخم
. دارد ينـده، برتـريفزا يتورم يفشارهادليل  نشده، به ينيبشيشده، از تورم پ ينيبشيه تورم پكنياول ا
ه قاعـده پـنج كـنيدوم ا. باشـد بنـديند و به آن پاكخودش را شفاف  ياست پوليد سيدولت با ،نيبنابرا

  .)25ص  ،2011 چ،ير( خواهد شد يها منتهمتياز ق يباً به سطح ثابتيدرصد، تقر
ها عدول متي، از هدف سطح ثابت ق»نه پوليمقدار به«دگاه خود در مقاله يضمن توسعه د ،فريدمن

 يينـه نهـايد هزيـسان اسـت و بايكاالها از جمله پول، كهمه  ينه برايط بهيه شراكنمود. وي نشان داد 
، ياغـذكد پـول يتول ياجتماع يينه نهايه هزينكردن اكبا فرض  ،يمت هر واحد شود. ويد، برابر قيتول
، برابـر صـفر ينـرخ بهـره اسـم يعنيد اجاره پول؛ يرد: بايگيجه مينظر است، نتم و قابل صرفكار يبس

بـازده  يعنـيه به حد اشباع برسـد؛ كنه است يبه يزمان ينقد ة: مقدار ماندهددمين نشان يگردد. همچن
به صفر است، دولتمردان  يكد پول نزديتول ياجتماع يينه نهايه هزكجاصفر شود. ازآن يمانده نقد يينها
اد را بـه تـوان افـرين صورت، مـيار شهروندان خود قرار دهند. در اينه صفر در اختيد پول را در هزيبا

ن مقدار ييتع يبرا ،فريدمنصفر شود.  يمانده نقد يينها ةزان بازديق نمود تا ميتشو ينقد ةش مانديافزا
 يت ثابت است، تمام مبادالت تجاريه در آن سطح جمعكرد يگيرا در نظر م يانه حجم پول، جامعهيبه

پول در جامعه فقط شامل و باشد، يگرفتن مجاز نمدادن و وامرد، واميگيامل صورت مكدر بازار رقابت 
بـا در نظـر  ،ويدولت قابل حصول اسـت.  يجا برايك يهااتيمال. باشديبدون پشتوانه م ياغذكپول 

واحـد  يكردن كه از خرجك يها، فردمتيط ثبات سطح قيند: اگر در شراكيان ميبها فرضن يگرفتن ا
مانـده  ينه نگهداريدارد، متحمل هزينگه م يند و آن را به صورت مانده نقدكيپول خود صرف نظر م
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از  يت ناشيه از دست دادن مطلوبكنه يگر هزياما متحمل جزء د. ل وجود تورم نخواهد شديبه دل ينقد
در تعـادل بلندمـدت  يفرد، زمان ينقد ة، ماندفريدمن يماند. طبق الگويم يباشد، باقيردن آن مكخرج
  باشد:ر برقرار يه رابطه زكرد يگيقرار م

(1) 	 O 	 dp/dt 	 1/p  

ه معادل نـرخ بهـره حقيقـي و بيـانگر ارزش مجمـوع كنرخ تنزيل داخلي است  IRD (O) ،در اين رابطه
	 [عايدي] پول در اين الگو است خدمات / 	 توليد نهايي  MPMنرخ تورم انتظاري بهينه و . /1
شود. افزايش آن ميموجب ند و كه براي فرايند توليد ارائه ميكباشد. توليد پول، خدماتي است پول مي
MNPS باشد. اين خدمات همان احساس امنيت ناشي از نگهداري پول نقـد خدمات غيرپولي نهايي مي

  باشد.مي
 يداراسو، يكاز  پول نقد يواحد اضاف يك يند: نگهداركي) استدالل م1( بر اساس رابطه ،فريدمن

 يواحـد اضـاف يك ينه فرصت نگهداريباشد. هزيم ييمنفعت نها يگر، دارايدسوي و از  يينه نهايهز
] اسـت و منفعـت ي[انتظـار دار؛ مانند اوراق قرضه و نرخ تورمبهره يهاييبهره دارا يهاپول نقد، نرخ

پـول نقـد  ياز نگهدار يناشت يگر، احساس امنيدسوي آن و از  يدي، خدمات تولسويكآن، از  يينها
مقامـات ه رابطه فوق برقـرار باشـد. كرد يگيدر تعادل بلندمدت قرار م يفرد، زمان ينقد ةباشد. مانديم

ن يآخـر حاصل از انتشـار ييه منافع نهاكنند كيد مياقدام به انتشار پول جد ييجاتا آنسو، ، از يكيپول
نـه يه هزكآنجاگر، ازيدسوي از  .صدور آن، برابر گردديي نها)، با هزينه MPM+MNPS( ول؛ يعنيواحد پ

 يجه، زمـانيباشد. در نتيز برابر صفر مين ييمقام ناشر برابر صفر است؛ منافع نها يصدور پول برا يينها
  ) برقرار باشد:2( ه رابطهكباشد ينه ميدر سطح به يمانده نقد

(2) O 	 / 	 1/  

بـه ي شـود. برابر نرخ تـورم انتظـار يقيه نرخ بهره حقك است نهيبه يزمان ينقد ةماند ،ن فرموليطبق ا
نگه داشته شده، برابر  يواحد پول اضاف يك ييبه حد اشباع برسد و بازده نها ينقد ةگر، مانديعبارت د

اهش در كـنه حجم پول با آن نرخ يمقدار به يبرا ،فريدمن يي) قاعده نها2( صفر شود. با توجه به رابطه
گـر، يرا برابر صفر قرار دهـد. بـه عبـارت د يه نرخ بهره اسمكد يآيدست م) بهينرخ تورم منف( يمتيق

پول منطبق  يبا تقاضا ياگونهبه ،ه در آن عرضه پولكشد كير ميرا به تصو يط اقتصاديآن شرا فريدمن
در  يات تـورمي، نرخ مالفيشربرابر صفر شود. با در نظر گرفتن معادله ساده  يه نرخ بهره اسمكشود يم
 شود: خواهد بود و به صورت زير نوشته مي يقينرخ بهره حق ين صورت، برابر منفيا

(3) 		 ⇒ 		 0	 ⇒ 		  
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اگـر نـرخ بهـره نمونه، باشد. براي نرخ بهره حقيقي مي نرخ تورم،  نرخ بهره اسمي،  در رابطه باال، 
اسمي برابـر  ]بازدهي[شود تا نرخ بهره حقيقي دو درصد باشد، دو درصد تورم منفي منجر مي ]بازدهي[

زي بايد سياست انقباض پولي را در اقتصاد پيوسته ادامه دهد كمر كمعتقد است: بان فريدمنصفر شود. 
رو، نايسپرده، برابر صفر شود. از داري و گواهيمدت، اوراق خزانهوتاهكتا نرخ بهره اسمي اوراق بهادار 

  ).1969فريدمن، ( ماليات تورمي جايگاهي در اقتصاد متعارف ندارد، فريدمناز نظر  :توان گفتمي
 ادموند فلپسدر اقتصاد متعارف قائل است،  يگاهيجا ،يات تورميمال يه براك ياز جمله اقتصاددانان

سـه يگـر مقايد يهااتيبا اختالالت مال يات تورمياز مال يالت ناشد اختاليمعتقد است: با يباشد. ويم
ه و يـو تجز يابيـمـورد ارز پيگـوو  رمزي يستاناتيت مالد در سنيرا با يات تورميشود. به نظر او، مال

ات گرفت. استدالل يمال يقيحق يهااالها، از جمله ماندهكاز همه  يرمز كل قرار داد و با همان سبيتحل
 ين مـاليتـأم يد بـرايـبارو، . ازايـنگـر اسـتيات ديه هر نوع ماليشب ،يات تورميه مالكن است يا يو
  ار رود.كدولت به  يهانهيهز

 :شـشكوسِ كـقاعده مع«ند به كگذاران پيشنهاد ميستاني به سياستمالياتبراي  رمزيه ك ياقاعده
Inverse-Elasticity Rule « وس با كد رابطه معي، بايياالكات بر هر يمال نرخ ،ن قاعدهياست. طبق امعروف

تـر باشـد، ششكيب يياالك يهر چه تقاضا برا ،نياال داشته باشد. بنابراكهمان  يتقاضا برا يمتيشش قك
ر ييـنسـبت بـه تغكمتـر  تقاضـازيـرا خواهد بـود؛ كمتر  )،ياتياضافه بار مال( از دست رفته يان رفاهيز
تري منتهـي كوچكرفاهي ان يبه ز ،ن صورتيات در ايدهد. وضع مالينش نشان مكها از خود وامتيق

  ).1927رمزي، ( ندكمتري بر جامعه تحميل ميكگذار هزينه شود و سياستمي
ها گيرد: در محيط بهينه دوم كه دولتنتيجه مي رمزيستاني ، با به كارگيري روش مالياتفلپس

، رمـزيليات تورمي بهينه هميشه مثبت است. روش زا دسترسي دارند، ماهاي اختاللفقط به ماليات
كند و بـه محقـق ايـن اجـازه را با هم مقايسه مي ،كنداختالالتي را كه بار هر نوع ماليات ايجاد مي

دسـت آورد. اختالالتـي هاي ماليات بر ارزش را براي كاالهاي نهايي بهدهد تا تركيب بهينه نرخمي
مقدار ماليات تـورمي  ،ها است. بنابراينيه اختالالت ساير مالياتشب ،كندكه ماليات تورمي ايجاد مي

سه ها مقاياضافه) بار ساير ماليات( ستاني تورمي بستگي داشته باشد كه بااضافه) بار ماليات( بايد به
اضافه بارها، به كشش قيمتي تقاضا بستگي دارد، اگر تقاضـا  رمزيآنجاكه طبق قاعده شده است. از

كشش باشد، ماليات تورمي منبع خوبي براي درآمد دولت خواهد بـود. براي پول نسبت به تورم بي
كشش باشد، ماليات تورمي منبع خوبي بـراي درآمـد بعكس، اگر تقاضا براي پول نسبت به تورم با

  ).1973فلپس، ( دولت نخواهد بود



   ۳۵ جايگاه ماليات تورمي در اقتصاد اسالمي

رندگان ياعتبارگمخاطره نكول ثابت و  ةني) هزيريتحر( يپول اعتبار يبرامعتقد است:  )Reich( چير
د از يامد باين پيا، رمزيو  پيگور روش يشود و نظيمحسوب م يامد خارجيپ يكوجود دارد و مخاطره 

پـول،  يبهره) بـرانرخ ( مت مثبتيه قككند استدالل مي يرندگان شود. ويات، متوجه اعتبارگيق ماليطر
 شـوديه واقعـاً پرداخـت مـك يمتي) و قينرخ بهره اسم( پول يخصوص يينه نهاين هزيب ياد فاصلهيبا
د يـ، بايپـول اعتبـار ينـه بـرايالضرب پوشـش دهنـده هزرو، حقند. از اينكجاد ي) اينه اجتماعيهز(

د يـبا يات تـورميه مالكست ن ايا يحرف و ةباشد. الزم ينرخ بهره اسم يعني؛ ياغذكتر از پول بزرگ
  .)28 ص ،2011 چ،ير( وجود داشته باشد

 يات تـورميـنـه ماليبـر نـرخ به يپـول ملـ يبرا يخارج ياثر تقاضا يز به بررسين )Uribe( يوريب
 يات تورمياز نرخ مال يانحراف نسبتاً بزرگ ،يپول مل يبرا يخارج ي، وجود تقاضاينظر وبه پردازد.يم

موجـب ي، منفـ يات تورميت از نرخ ماليه حماكن است يا يند. استدالل وكيمه يرا توج يصفر و منف
  .)3ـ1 ، ص2009ب، يوري( شوديه جهان مي، به اقتصاد بقيازاقتصاد ملي قيانتقال منابع حق

  يدر اقتصاد اسالم يات تورميگاه ماليجا

در اقتصـاد  يگـاهيتوانـد جاينمـي كـه دارد، ت و تبعاتيبا توجه به ماه يات تورميمالرسد، به نظر مي
  ؛ زيرا: داشته باشد ياسالم
بودن يك سياست اقتصادي، اسالمي ةالزم . منافات داشتن ماليات تورمي با مقاصد اقتصادي شريعت:1

ع ي، اهداف خداونـد از تشـر»عتيمقاصد شر«عت است. منظور از يالن شركن مقاصد يتوانايي آن بر تأم
 يگـذاراسـتيهنگـام س يم اسـالمكه حـاك يمصلحت ،ن معناياسالم است. در ا يام عملكمجموعه اح

اگـر . عت خـارج باشـديشـر يلـكاز چارچوب اهداف و مصالح  ييل نهايد در تحليند، نباكيت ميرعا
و چـارچوب  يلكاهداف  يت در راستايد در نهايداشته باشد، با يام الهكاز اح يبا برخ ييبرخورد جز
 يجـا ناشـينهـا از ايگـذاراسـتيعت در سيضرورت توجه به مقاصد شـر .رديگعت قرار يمقاصد شر

ام كـهـا بـا احاسـتيتـر سقيـو دقبيشـتر  د در جهت انطباق هر چهيگذار بااستيه تالش سكشود يم
گذار استيها دارد، الزم است سيگذاراستيه توجه به مقاصد در سك يريبا توجه به تأث. عت باشديشر

  باشد. يگونه منيز اين ره ائمهيند. سك يابيها را بر اساس مقاصد ارزاستيورزد و سبه مقاصد اهتمام 
توان اقامـه با مراجعه و استناد به نصوص بيانگر مقاصد كلي شريعت و خطوط كلي رسالت، مي

قسط و عدل و رفع فقر و عدم تمركز ثروت در دست اغنياء را به عنوان مقاصد اقتصادي شـريعت 
  .در نظر گرفت
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دسـت آيات و روايات فراواني در متون ديني وجود دارد كه از مجموع آنها بـه الف. اقامه قسط و عدل:
ويژه در بعد اقتصادي، اقامه قسط و عـدل اسـت. وقتـي عـدل آيد كه، يكي از مقاصد كالن شريعت، بهمي

شـان و قـرار آنها بـر اسـاس حقرود، به معناي رفتار كردن با كار ميدربارة فعل انسان نسبت به ديگران به
شـود. تعبير مي» عدالت اجتماعي«شان است. وقتي اين معنا مراد باشد، از آن به دادن آنها در جاي متناسب

شـان شان رفتار شود و در جـاي متناسبعدالت اجتماعي يعني اينكه با مردم بر اساس حق ،بر اين اساس
تـوان چهـار بر حسب كاربرد آن در متون اسـالمي، مي» اديعدالت اقتص«بندي مفهوم قرار گيرند. با جمع

 معناي تساوي، دادن حق هر صاحب حقي به وي، عدم تفاوت فاحش درآمدي و اعتدال را استخراج كـرد
  ).1387؛ حسيني، 1386؛ عيوضلو، 1386؛ پاسباني، 1392ر.ك: رجايي، (

دادن حـق هـر « ان بـه مفهـومتـويه عدالت به صورت مطلق را مك، بليعدالت اقتصاد يهمه معان
عمـوم و  يبرا يانات مساوكجاد اميا يها به معناي، جامعه برابري. جامعه اسالمبرگرداند» صاحب حق
ه در آن هر فرد ك ياازات موهوم و ظالمانه است. جامعهيسب هر فرد به خودش و سلب امتكتعلق ثمره 

تا  ،برخوردار است ياژهيگاه ويم از جادر اسال يمحور است. عدالت اجتماعبه حق خود برسد، عدالت
لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ «شود. يمبيان  يتب آسمانكه اقامه قسط، هدف ارسال رسل و انزال ك ييجا

  ).25حديد: ( »أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
رد تا مردم را كزان را نازل يتاب و مآنها ك اء را با ادله روشن فرستاد و بايفوق، خداوند انب يةمطابق آ

دسـت بـه» قوم الناس بالقسـطيل«كنند. از الم در  يمحور زندگقسط يابه قسط عادت دهند و در جامعه
ل يض و تحمي، تبعع شدند تا مردم از فشار ظلمياقامه قسط تشر يآورد، برا امبريه پك يامك، احآيدمي

ند. يل آينا يماالت انسانكنند و در پرتو آن نظام عادالنه، به ك يه قسط و عدل زندگيافته، در ساينجات 
يـا «گذارند: ين ماهمه مؤمن ةف را بر عهديلكن تيدهند و ايد به قسط فرمان مكيخداوند با تأ ،نيهمچن

ان مـردم يه با قسط مكشده امر  امبريبه پهمچنين ). 135نساء: ( »بِالْقِسْطِأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ 
طِينَ« دارديه خداوند مقسطان را دوست مكن؛ چراك يداور  »فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِـبُّ الْمُقْسـِ

 »نَّ اللَّـهَ يَـأْمُرُ بِالْعَـدْلِ وَ الْإِحْسـانِإِ« :نندكيها را به عدل و احسان امر م). خداوند همه انسان42مائده: (
در آن  يام ظالمانهكچ حيبوده و ه يعت بر عدل مبتنيتمام شرآيد كه دست ميبهه ين آياز ا ).90 نحل:(

خـود سرپرسـت  يرخـدا را بـرايه غكـ ييند: به آنهايفرمايم امبرين خداوند به پيوجود ندارد. همچن
عنوان رهبر به ،امبريه، خود شخص پين آي). طبق ا15شوري: ( »مكنيألعدل ب أمرت«نند، بگو: يگزيبرم

ان مردم به اقامه عدالت يشود تا ميخداوند مأمور مسوي از آنها  و اسوه همه يو سرپرست جامعه اسالم
  شود.يم يمعرف امبريز خود شخص پيم آن نيمستقمسئول بپردازد و 
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مه ثابت به دولت، يد از صاحبان درآمد ثابت و نيخرق انتقال قدرت ياز طر يات تورميه ماليكحالدر
رندگان، انتقال يگگذاران به وامد از سپردهيخراران، انتقال قدرتكاران به بدهكد از طلبيانتقال قدرت خر

د از توده مردم يداران، انتقال قدرت خرهيان و سرمايارفرماكران به يبگارگران و حقوقكد از يخرقدرت 
ش نـرخ مـؤثر ي، افـزاياف طبقاتكجاد شيع مجدد درآمد و اي، توزينگيننده نقدكافتين دريت اوليبه اقل
رات نامتناسـب ييتفاوت بودن نسبت به تغي، بيتفاوت بودن نسبت به سطوح مختلف درآمديات، بيمال
گسـترش ف پـول موجـب يدار و اخـتالل در وظـاها و درآمدها، اختالل در انجام تعهدات مدتمتيق
  شود.يدر جامعه م يعدالتيب

عـد عت در بُيالن شـركـگـر از مقاصـد يد يكـي ب. رفع فقر و عدم تمركز ثروت در دست اغنيـاء:
امدن يو به وجود ن ياهش فاصله طبقات درآمدكاء، يز ثروت در دست اغنك، رفع فقر، عدم تمرياقتصاد

ه بـه رسـولش بازگردانـد، كـ ياديـزع امـوال يـتوز ةاست. خداوند دربـار يالن اقتصادك يانحصارها
مانـدگان اسـت. مـان، مسـتمندان و درراهيتيشـاوندان او، ين اموال از آن خدا، رسول، خويند: ايفرمايم

). از 7حشـر: ( »مكاء مِـنيـن األغنيونَ دُولةً بيكال  كي«ند: يفرمايع مين نوع توزيمت اكح ةدربار ،سپس
بـراي ست و يمعدود از نظر اسالم مطلوب ن يادر دست عدهز ثروت تنها كتمرآيد: دست ميبهه ين آيا

تـوازن  ،لهيوسنبديافت تا ين اموال به فقراء اختصاص يدر گردش بودن مال در نزد همه افراد جامعه، ا
  ند.كن ثروتمندان گردش نيحفظ شود و تنها ب ياجتماع

 ده شده و همه در استفاده ازيفرها آهمه انسان يبرا ياله يهاات قرآن، نعمتياز آ يبنا به مفاد برخ
). مطـابق 29بقـره: ( »عاًياألرض جم يم ما فكخلق ل«ند: يفرمايهستند. خداوند م يو مساو يكشرآنها 

باشد و عـدم يآن م فرع بر يت خصوصكيمالمتعلق به همه است.  يعيطب يهاه، در اصل، ثروتين آيا
  شود. يم يهدف تلق يكز و تداول آن در دست گروه خاص، كتمر
 يف و اهداف اساسياز وظا يكيه ينكاشاره دارد و آن ا ياقتصاد اسالم يادياصل بن يكبه  يقبل يةآ
ت افـراد يـثركه ازمـاني كـاسـت ياء، ممانعت از انباشت نامعقول ثروت در دست اغن ،يومت اسالمكح

 يجامعـه اسـالممسـئوالن نـد كيجاب ميح هدف، اين صريين تبيبرند. ايت به سر ميجامعه در محروم
آن  يريگه سمتكنند كن ييرا تع ياست اقتصاديس ياگونهار بندند و بهكشدن آن را به  يعمل يهاوهيش

 يبـرا يبـه عنـوان ابـزار ،يه از امـوال عمـومكاست  يم اسالمكن هدف باشد. بر عهده حايا يبه سو
 ،يد در جامعـه اسـالميـباه كـاست  يلكهدف  يكان يدر مقام ب هيند. آكن هدف استفاده يدن به ايرس

اده يـاسـت، پ يعمـوم يهـااستيام و سكه مربوط به عموم جامعه و از احك يلكر اهداف يهمچون سا
  مطرح است. يدولت اسالم يبرا ياز اهداف اقتصاد يكيهمواره به عنوان  ،ين موردشود. ا
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كند كه مانع چرخش ثروت تنها در دست اغنياء شـود. مـالك مسـئوليت دولت را موظف مي ،اين آيه
يـر ظهـاي طبيعـي نيـابيم. اسـالم، ثروتدولت اسالمي در جلوگيري از تمركز ثروت را در همه انفال مي

). تـا مبـادا در دسـت اغنيـاء 8- 1انفـال: ( دهـدها و معادن را در اختيـار دولـت اسـالمي قـرار ميجنگل
) و آيـة 445، ص 1991 صـدر،( مفتوحة العنوةنكردن اراضي در تقسيمكه  ،دست گردد. اين مالكبهدست
حشر: ( »كَيْ ال يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ«و » لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ«) هم آمده است. دو آية 34توبه: ( كنز
  دهند كه عده محدودي از ثروت نجومي برخوردار گردند و عده زيادي محروم بمانند.اجازه نمي ،)7

ن يـار آن بـه اكگردد. سـازوياء ميز ثروت در دست اغنكموجب گسترش فقر و تمر ،يات تورميمال
 ليمه ثابت تحميشود بار آن تنها بر صاحبان درآمد ثابت و نيموجب م ،يات تورميه مالكصورت است 
دارنـد،  يها، هماهنگ شوند و وضع ثابتمتيش قيتوانند با افزايه نمينكل ايثابت، به دل يشود. درآمدها

دهنـد. در يبه نفع دولت از دسـت مـ ،تيد خود را در نهاياز قدرت خر يمتناسب با نرخ تورم درصد
د خود را يقدرت خرابند و ييش ميها، افزامتيش قيه به محض احساس افزاكر يمتغ يدرآمدها ،مقابل

آنها  درآمد ،تحت نظارت دولت استكمتر  هك ،يبازرگان يهاتياز فعال يدر بعض يا حتي ،نندكيحفظ م
بـه دولـت انتقـال آنها  از يديچ قدرت خريابد، نه تنها هييش ميافزابيشتر  زيها نمتيش قياز افزا يحت
  آورند.يدست مز بهين يه منافع سرشاركبل، ابديينم

 يثابت و نسبت آن به مجموع درآمـدها ي، به حجم درآمدهايات تورميل ماليزان تحصيه مكجاازآن
ع يـدارد، توز يها، بستگمتيش قيمه ثابت نسبت به افزاين يدرآمدها يريناپذزان انعطافيجامعه و به م

 يدرآمد مل وه ازين شيرا اگر دولت بخواهد با ايشود؛ زين دو قشر تمام مياز تورم به ضرر اپس درآمد 
نظر . ندكل ياز جامعه تحم يرا به طبقات يقياهش درآمد حقكد بتواند يند، باكب خود ينص يترشيسهم ب
ش تورم، هماهنگ يخود را با افزا يتوانند به سرعت، وضع درآمدير ميمتغ يه صاحبان درآمدهاينكبه ا
اهش مصرف كاجبار به  ،جهيدر نت. ندكثابت برداشت مهيثابت و ن ينند، دولت مجبور است از درآمدهاك

 يانيـن رفـتن طبقـه مياز بـموجـب شود و در بلندمدت يل ميتحمآنها  به يانداز اجباربه صورت پس
  با اصول عدالت منافات دارد.امر ن ياشود. ير ميش طبقه فقيجامعه و افزا

در جهت گسـترش از اقدامات اسالم  يكي . منافات داشتن ماليات تورمي با اصل توانايي پرداخت:2
االهـا و كدولـت در ارائـه  يهـانهيع هزيو توز يپرداخت در واجبات مال ييت اصل توانايعدالت، رعا
درآمـد ( افراد ياقتصاد ييبه نسبت توانا ،ين منطق، بار واجبات مالين مردم است. بر اساس ايخدمات ب

دسـت از خدمات دولت بـهآنها  هك يمينه بر اساس منافع مستقي، نسب يبرابر( شوديع ميو ثروت) توز
  بپردازند.  يترشيات بيد ماليدارند، با يباالتر ييه تواناكساني كن منطق، يآورند. طبق ايم
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ر برابـر يسان، مقاديكپرداخت  ييه افراد با تواناكشود يافت ميدراي گونهبه يدر اسالم واجبات مال
 ينـابرابر يهـااتيـسـان ندارنـد، ماليكپرداخت  ييه تواناك ي) و افراديافق يبرابر( پردازنديات ميمال
سال خـانواده خـود درآمـد  يكاز مخارج كمتر  هك يافراد ،). از نظر اسالميعمود يبرابر( پردازنديم

 ين در راسـتايباشند. همچنـيات ميرا نداشته و معاف از مال يواجبات مال يپرداخت برا ييدارند، توانا
. براي نمونه، رديگيدر نظر م ييهاتيمعاف ،يو دامپرور يشاورزك صاحبان درآمد يگسترش عدالت برا

ات يلوگرم از پرداخت مالكي 207/847تا مقدار  ،كننديد ميشمش تولكه گندم، جو، خرما و ك يشاورزانك
  است. ياديزمحصول ن چهار محصول، يبا توجه به مصرف ساالنه افراد از ا ،ن مقداريا. ندهست معاف

ه زحمـت كـ ،ميـشـت دك يشود. برايتفاوت قائل م يم و آبيشت دكن ينرخ، ب نيين در تعيهمچن
رد. يـگيدارد، پـنج درصـد در نظـر مـ يتـرشيه زحمت بك يشت آبك يدارد، ده درصد و برا يمترك

 ينفر، بـرا 5شتر  يبرا. براي نمونه، رديگيدر نظر م يمتناسب يهاتيز معافيدامپروران ن يبرا ،طورنيهم
ه] از يـات [جزيـافـت ماليدرهمچنـين، رد. يـگيرأس در نظر مـ 40گوسفند و بز، يبرارأس و  30گاو
پرداخت اسـت.  ييز بر اساس اصل تواناينند نكيت مي، فعاليومت اسالمكه حيه در ساك يرمسلمانانيغ

ات ينصف مال يعنيدرهم؛  24درهم، از اقشار متوسط  48ي آنها اياز اغن يحضرت عل ،به عنوان نمونه
ات اقشـار متوسـط، يـاء و نصـف ماليـات اغنيـچهارم مال يك يعنيدرهم؛  12ف ياء و از اقشار ضعياغن
  ).16ص  ،11ج  ،1371، يعاملحر( ردكيافت ميات دريمال

االمـام  يإل كذل«داد: پاسخ حضرت . ده شديرمسلمانان پرسيغ اتيمقدار مال ةباردر ،از امام صادق
آنها  شود، از هر فردين امر به امام مربوط ميا؛ »قيطيقدر ماله و ما  يل انسان منهم، ماشاء علكأخذ من ي

ن ي. در ا)68ص  ،1ج  همان،(ندكيافت ميدرآنها بر اساس مال و استطاعت  ،كه دوست دارد يبه مقدار
  شود. يواگذار م يم اسالمكبه حا ،زان آنيص ميشود و مرجع تشخيت ميپرداخت رعا ييز توانايالم نك

آن در وضـع  يهـاپرداخت را با همه ظرافت يياصل توانا ،ومت خودكدر زمان ح ،يحضرت عل
 يهـا بـراابانيه در بك ياماده يهابر اسب حضرت ،نمود. به عنوان نمونهيت ميرعا يومتكات حيمال
رد و بر قاطر كات وضع كنار زيد يكنار و از نوع تندرو [برزون]، يدو د ،ق]يدن رها شده بودند [عتيچر
ات كـز ،بر قاطر و اسب نـر يه چرا حضرت علكني). ا51 ، ص6ج  همان،( ردكوضع ن يزياالغ چ و

اد يـنـد و زيزايه قاطر و اسب نـر بچـه نمـكن است يل آن ايدارد: دليان ميب رد، امام صادقكوضع ن
  ).31ص  همان،( شوندينم

هـر فـرد بـر اسـاس متوسـط ارزش  ،ات فطرهكشود. در زيت ميز رعايات فطره نكن منطق در زيا
ارزان  كه خوراك كسانيات بپردازد. كد زيند، باكيه و مصرف ميه در طول سال تهك كيخورا ياقتصاد
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بپردازنـد و بيشـتر  اتكنند، زكيمصرف م گران كه خوراكساني كمتر و كات كد زينند، باكيمصرف م
 بـر ياتكـرند، نه تنهـا زيه فقكساني كات فطره را ندارند، معاف هستند و كپرداخت ز ييه تواناكساني ك

  هستند.زكات ننده كافتيه دركست، بليواجب نآنها 
 يهـانـهين هزيشود كه منطق اسالم در تـأمياستنباط م يروشنبه ،اسالم ياتياز مجموع مقررات مال

گسترش عدالت در جامعه اسـت،  يه در راستاكن منطق يپرداخت است. ا ييت اصل توانايرعا يعموم
آن،  يامـدهايبا در نظر گرفتن پ ،يات تورميه ماليكحالت شود. دريرعا يمان اسالمكد توسط همه حايبا

متـر از سـطح ك يهـان درآمـديبـ ي، تفاوتيات تورميرا ماليناسازگار است؛ ز پرداخت ييبا منطق توانا
دهـد و از ير خود قرار مـيرا به تناسب تحت تأثآنها  همه. ستير درآمدها، قائل نيشت و سايحداقل مع
م يمسـتق يهـااتيـمال يو حت يمنصوص اسالم يهااتيه ماليكحالاهد. دركيمآنها  همه يقيارزش حق

  يرند.گيپرداخت را در نظر م ييشت و اصل توانايت حداقل معيمتعارف، معاف
» ل مال به باطـلكا« د قرآنكمؤ يهاتياز ممنوع يكي . منافات داشتن ماليات تورمي با آيه تجارت:3

ل يـباشد. دليمطرح م يدادها و روابط مالدر قرار ياز ضوابط عموم يكيبه عنوان  ،تين ممنوعياست. ا
 ،هيـن آيـاسـت. در ا» ه تجارتيآ«سوره نساء معروف به  29ه يژه آيبه و ،ميركاز قرآن  ياتيآ ،آن ياصل

گـران يره در امـوال ديـونت و غكدن، سيز خوردن، پوشگونه تصرف اعم او هر ك، تمل»لكا«منظور از 
ت دارد. يـه در تصرف مال به باطل عمومين آيه اكند كيه، اضافه مين آيل ايدر ذ ،يئامه طباطباعلّاست. 

امـام ). 324 ، ص4ج  ،ق1417، ئيطباطبا( ر مصداق استكاز باب ذ ،اتيا امثال آن در رواي »قمار«ر كذ
 ،ي). و34و  23 ، ص1379، ينـيخمموسـوي ( دانـديدر شناخت باطل را فهم عرف م كمال خميني
ق اسـباب يحرام و از طر يق اسباب باطل عرفياز طر ،گرانيتصرف در اموال دكه رد يگيجه ميسپس نت
  باشد.يحالل م يحق عرف
شرعاً  يهر مال. شوديم يشرعاً مال تلق ياغذكپول ، را اوالًيه فوق منافات دارد؛ زيبا آ يات تورميمال

 يل شـرعيـدل يات تورميمالياً، از دارد. ثانين كدر آن به اذن مال يو تصرف كگونه تملمحترم است و هر
و تصـرف دولـت در  كتملـ ،جـهيشود. در نتيد از مردم به دولت محسوب نميانتقال قدرت خر يبرا

دولت حق تصرف باشد. يبوده و حرام م »ل مال به باطلكا«مصداق  يات تورميحاصل از مال يدرآمدها
تواند در يات قران منافات دارد، نميه به صراحت با آك يقيسب درآمد از طررو، ك. ازاينرا نداردآنها  در

  داشته باشد. يگاهيجا ياقتصاد اسالم
 ردنكـارزش يز و بـيگر از ادله ما، حرمت نـاچيد يكي . منافات داشتن ماليات تورمي با آيه بَخس:4

گـران ياال) دكار و ك( ردن اموالكارزش يز و بيناچ ،گران است. در شرع مقدس اسالميبخس) اموال د(
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 نـد:يفرمايگران است. خداوند ميردن اموال دكارزش يز و بيناچ يات تورميل ماليباشد و تحميحرام م
  ).85اعراف: ( »فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزانَ وَ ال تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ«

ها و ها و وزنمانهيگذاشتن از پمكپردازد. يم بيم سرگذشت قوم حضرت شعيه بخس، به ترسيآ
آنان فرسـتاد تـا  يرا به سو ع بود. خداوند، آن حضرتيشاآنها  نيگران، در بيردن اموال دكارزش يب

خوانـد. حضـرت ن فرايد در زمـفسـا كها و تـرها و وزنمانهيردن عادالنه پكامل كد و يآنان را به توح
ن يبنـابرا نميـبيمحصول، مـ يو فراوان يمن شما را در وسعت رزق و ارزان« فرمود:به قومش  بيشع
د و با ظلـم يگران طمع ورزيد ييطور نامشروع در داراد و بهينكم كمانه و وزن را يه پكد يندار ياجياحت

  ».دينكاختالس  يو تعد
ن يردند و از اكيم يچينار را قياطراف درهم و د بيند: قوم شعكينقل م اسماعيل ابراهيم البدوي

 ياءهم و التعثـوا فـيالتبخسوا النـاس اشـ« ردند. خداوند با عبارتكيجمع م ياديطال و نقره ز ،قيطر
ات، بـه يـن آيـ). از ا490 ، ص2004بدوي، ( فرمودند ين عمل نهيب را از ايقوم شع» نياالرض مفسد

اجناس به  نداشته باشند و يها سالم باشند و نقصد سنجهي: موقع معامله حتماً باآيدميدست بهصراحت 
  د، ندارد.يارزش نمامك ياوهيگران را با هر شيه اجناس دكن حق را يا يس. كده شونديمال سنجكتمام و 
هـر د يـزان قدرت خريرا مي؛ زدشوگران مييردن اموال دكارزش يز و بيموجب ناچ يات تورميمال

 يوقتـي دارد. حـال، زان حجم پول در گردش بسـتگيط، به مير شرايواحد پول با فرض ثابت ماندن سا
بـا . دهديرا به خود اختصاص م يد ملياز تول يدهد، درصديش ميدولت حجم پول در گردش را افزا

د پـول در يـاال به هم خورده، از ارزش و قـدرت خركن حجم پول و حجم ين اقدام دولت، تناسب بيا
دارد.  يان افتـاده، بسـتگيـد به جريزان پول جديقاً به ميدق ،اهشكن يزان ايشود. مياسته مكدست مردم 

ط، ارزش ير شـرايش ندهد و آن را ثابت نگه دارد، با فرض ثابت ماندن ساياگر دولت حجم پول را افزا
  نخواهد داشت. يز درآمديماند و دولت نيز، ثابت مين يپول مل
ه الزم اسـت كـ ياز ضـوابط يكـي: ات داشتن ماليات تورمي بـا مصـالح اسـالم و مسـلمانان. مناف5

 ن استاناند، مصالح اسالم و مسلمكت يرعا ياقتصادريغيا و  يدر مسائل اقتصادمسلمان، گذار استيس
مصـالح و مفاسـد  يدارا يام شـرعكـه همـه احكطور ). همان62 ص ،19 ، ج1378 ،ينيخمموسوي (

نـد، كياتخـاذ م يم اسـالمكه حاك ياستيگونه باشد. سنيد ايز بايها ناستياست، س ياالمرنفس يقيحق
  از چارچوب مصالح فوق خارج باشد.  ،ييل نهايد در تحلينبا

شود. در رأس اين مصـالح، حفـظ ياز مصالح را شامل م يعيف وسيطمسلمانان، مصلحت اسالم و 
ه كن است يا ،رسديف مصلحت به ذهن ميآنچه در رابطه با تعرت) قرار دارد. يوال( اسالم ياسينظام س
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از  يري، تفسـيو يبـرا ياشهيو مطرح شدن سؤاالت ر يدن به مرحله خودآگاهياز رسپس  يهر انسان
 يزنـدگ يبـرا ،بندد و بر اساس آنيا غلط، در ذهنش نقش ميح ي، مبدأ و معاد اعم از صحيجهان هست
گـر دور يد يو بعضـ يـكهـا نزدن آرمانيرا به ا ياز اعمال و يد. بعضريگيدر نظر م ييهاخود آرمان

را  يه وك يشود. اعمالي، ظاهر ميشدن مدتياز سپرپس  يفوراً و گاه يجه آن اعمال، گاهيسازد. نتيم
را بـه  يه وكـ ينام دارد و اعمال »منفعت«شود، يجه آن فوراً ظاهر ميند و نتكيم يكش نزديهابه آرمان
را  يه وك ياعمال .شوديده مينام »مصلحت«شود، يجه آن بعداً ظاهر ميسازد و نتيم يكهاش نزدآرمان

  نام دارد.  »مفسده«سازد، يش دور ميهااز آرمان
ر يه تفسـكـهرگونـه ها، ن هدفيشود. ايمربوط م يبا توجه به تحليل باال، مصلحت به هدف زندگ

مـدت بلنده در كـاسـت  يواقع مصلحت، همان منفعتـرد. در يگيل مكشود، مصلحت مناسب با آن ش
معموالً آنها  ه منافعكهستند  ير آن اعماليت بهداشت و نظاي، رعايگذارهيل، سرمايشود. تحصيمحقق م

  يند.گويم »دارمصلحت«نها، اعمال يبه ارو، ازاينشود. يب فرد مينص يشدن مدتيبعد از سپر
 يـكهـا نزدن آرمـانيـها را به اه انسانك يند، اعمالكن ييانسان را خداوند تع يزندگ يهااگر آرمان

، »يمصـلحت شـرع«منظـور از  ،شود. پـسيده مينام يشرع »مصلحت«آنها  جهيو نت »عتيشر«ند، كيم
دن انسان به هدف يمصلحت دارند. اين مصالح، در رس ياعمال ،ن اساسيتحقق مقاصد شارع است. بر ا

  ياء مؤثر هستند.خلقت و در تحقق اهداف انب يينها
مستلزم طي مراحلي اسـت كـه از آن بـا  ،يي، دستيابي به هدف نهاينيبر اساس مقتضاي نصوص د

 ،و اهداف ييدر قالب هدف نها يمصلحت شرع ،نيشود. بنابراير ميتعب »يانيم«و  »ياهداف اول«عنوان 
و ارسـال رسـل و انـزال  ،ن هدف خلقتيبه نصوص مب با مراجعه ،ن اهدافيابد. اييتحقق م ييرنهايغ
  است.  يخلقت شناخت خداوند و پرستش آگاهانه و ييشود. هدف نهايع مشخص ميتب و تشرك

 يازهايه نيلكابند. يي، با توجه به اهداف فوق ارزش مي ويماد يهامصلحت انسان، حتي مصلحت
شوند يل ميتبد ييهابه مصلحت يزندگ يواال يهاها به هدفجامعه در رساندن انسان يو معنو يماد
، تحقـق »يمصلحت شرع«منظور از  ،نيگردد. بنابراير ميناپذاجتناب ياجتماع يدر زندگ ،آنها ه تحققك

اسـت و  يام شـرعكـاح يدر قالب جعل و اجـرا ،يمصالح شرع يمقصود شارع است و تحقق خارج
سـت و ين يا و لذت ماديمحدود به دن ،يعاست. مصالح شر يشف آن، نص معتبر و عقل عملكمصدر 

 ،اسالم يام فرعك). اح59ـ58 ، ص6 ، جق1403، يمجلس( شوديم ميتقس كرقابل دريو غ كبه قابل در
 يام فرعـكبا اح يات تورميه مالكاثبات شد  يل قبلين است و در داليمصالح اسالم و مسلم ةنندكنيتأم

  ن باشد.اناننده مصالح اسالم و مسلمكنيتأمتواند ينم ،جهيدر نت. اسالم، منافات دارد
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م كه الزم اسـت حـاكـ يگـر از ضـوابطيد يكي . منافات داشتن ماليات تورمي با قاعده اهم و مهم:6
ص يتشـخ يره اصـليكپ ،قتيند، قاعده اهم و مهم است. در حقكت يرعا يگذاراستيهنگام س ياسالم

ص يتشـخ يه بـراكـاسـت  يلك يامهم، قاعدهدهد. قاعده اهم و يل مكين ضابطه تشيمصلحت را هم
هنگام تزاحم، اهـم به ن قاعده، يرد. بر اساس ايگيمصلحت اهم از مهم، از قرآن، سنت و عقل نشأت م

؛ 173، 191بقـره:( ن قاعـده داللـت دارنـديـم بـر ايرمستقيبه طور غ ياديات زيشود. آيبر مهم مقدم م
 ياديام زكز احيات، در سنت ني). عالوه بر آ16 ؛ تغابن:106 ؛ نحل:60 ؛ توبه:148 ؛ نساء:106 عمران:آل

ن يتـرد مهميم اهم بر مهم داللت دارند. شاين قاعده است و بر ضرورت تقديق ايه از مصادكوارد شده 
  باشد. ين قاعده ميت ايها، شناخت و رعان مرحله در سنجش مصلحتيتريو اساس

ه در اقتصـاد كـات اسـت يدولت، مال يهانهين هزيتأمشيوه ن يترين و اقتصاديترارآمدكن، يترسالم
ه كـن اسـت يـمصلحت در درجه اول ا ،نيشود. بنابراير ميه تعبيات و جزكاز آن به خمس، ز ياسالم

رد. كـت نيـفاكمنصـوص  يهـااتيد. اگر ماليجامعه استفاده نما يريپذاتيمالـ ت يدولت از تمام ظرف
 ييمنصوص، مثل در نظر گرفتن نصاب و اصل توانا يهااتيمنطق مالت يتواند با رعايم يدولت اسالم
بودجه وجود داشت، به انتشار اوراق بهـادار  يسركاگر همچنان . را گسترش دهد ياتيمال يةپرداخت، پا

ن دو يت ايثر ظرفكد. البته استفاده از حدايجامعه استفاده نما يتكت مشاريثر ظرفكمتوسل شود و از حدا
رو، ايـنازيا نباشـد. مدت مهوتاهكدر  ن استكمم چنين بستري. ند وجود بستر مساعد استنيازم ،ابزار

  ا سازد.ين امر مهيا يدولت موظف است بستر الزم را برا
بودجـه وجـود داشـته باشـد و  يسـركرغم استفاده از ماليـات و اوراق بهـادار، همچنـان اگر علي

ن، مصـالح يارشناسـان خبـره و امـكه به شـهادت كبرخوردار باشد  يدولت از چنان مصلحت يهانهيهز
ه شارع مقدس به فـوت كدانسته شود  يعقل عمل كباشد و با دروابسته ن به آن ياسالم و مسلم ياتيح
، از يمنفـ يامـدهايرغـم پيتوانـد علـيم ين صورت دولت اسالميست، در اين يراض ين مصالحيچن
دهـد و حالـت ينـدرت رخ مـهبـ يطين شـرايچن؛ زيرا ديبه مقدار مصلحت استفاده نما يات تورميمال

  باشد. يدر اقتصاد اسالم يات تورميگاه ماليجاگر هيتواند توجينمو  دارد يياستثنا
ه ك يياز قراردادها ياديامروزه درصد ز به تعهدات: ي. منافات داشتن ماليات تورمي با ضرورت وفا7

دار، مـدت ينـده اسـت. دادوسـتدهاياز پـول، در آ ينـيبـه پرداخـت مبلـغ مع يشود، تعهداتيمنعقد م
هسـتند.  حقوق و دستمزد، اجاره مستغالت از آن جملـه يدار، قراردادهاه مدتي، مهركيبان يهاسپرده
ابـد. يياهش مكـ يري، ارزش پول به نحو چشمگيبلندمدت پول يه قراردادهايلك، در يط تورميدر شرا

درآمـد ثابـت،  يدارا افـراد ، مشكالت فراواني را براييان اقتصادفراو يهايعالوه بر نابسامان ،ن امريا
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ون تومان، به يليم يك، مبلغ ياگر فرد ،براي نمونهنمايد. اران ايجاد ميك، و طلبيانداز پولدارندگان پس
درصد بوده باشد  20ن مدت، نرخ ساالنه تورم يطلب داشته باشد و در طول ا يگريمدت پنج سال از د

 يـك يد بـه جـايـبا، د پول او حفظ شده باشديه قدرت خركرد يبگ ياگونهطلب خود را بهو بخواهد 
ر ييـتغموجـب د پول، يدر قدرت خر يرييگونه تغند. هركافت يتومان در 2488320ون تومان، مبلغ يليم

ابـد، ياهش كـد پـول يـر قـدرت خرگـشـود. ايم يگونه استحقاقچيدر حق دو طرف قرارداد، بدون ه
شـود تـا يمـموجب اهش ارزش پول، كند. كيار ضرر مكابد، بدهيش يند، اگر افزاكيرر مار ضكطلب
  اعتبار شوند. يب يپول يها و قراردادهاتفاهم

واقـع بـا در يولـ، رنـديگيدر ظاهر درست انجام مـ يپول يستدها و قراردادهادادو هرچندامروزه، 
شود. اخـتالل در ارزش استفاده مي يتقلب يهامانهيها و پو نامحسوس، از وزنه يمداخالت نامرئ اعمال
تـا پرداخـت مبـالغ شود موجب ميشود و يدار منجر مبه تعهدات مدت يج، به اختالل در وفايپول را

ه آيـا كـنـد كيرا مطـرح م ين سؤال جدين امر، ايدار، ناعادالنه به نظر رسد. امندرج در تعهدات مدت
ر شـده، محقـق كـآن در قـرارداد ذ يه مقدار اسـمكاز پول  يت مبلغعمل به تعهدات قرارداد، با پرداخ

ردن كـدا يـصـدد پشد تا محققان درموجب ن امر يد آن الزم است. هميا مالحظه قدرت خريشود؟ يم
  متوجه دو طرف قرارداد نشود. يند تا ضرريبرآ ياركراه

 يج در قراردادهـايـرااهش ارزش پـول كـفـرار از  يارهايي بـراكراه د،ياز مراجع معظم تقل يبعض
  دارد:ياظهار م جعفر سبحانياهللا تياند. به عنوان نمونه، آدار پيشنهاد كردهمدت

ه كـنيش اسـت و آن ايدر پـ يراه مشـروع، جياهش ارزش پول راك( يمال ياز ضررها يريجلوگ يبرا
ه ارزش آن معادل با فالن مقـدار كناس را كن مبلغ از اسيند من اكدادن، شرط دهنده، به هنگام قرضوام

 يد و مبلغينكت ين جهت را رعايد ايبه هنگام بازپرداخت، بادهم. ياال است، به تو قرض مكا يپول ثابت 
  ).276ص  ،1381 ،يوسفي( باشد ين ارزشيچن يه داراكد يرا بده

را امر فرمودند تـا ها آن به يه خداوند وفاكها است ها و سنجهاسين مقيتراز مهم ،ياپول در هر جامعه
 ي). بـرا85 اعـراف:( ن اسـتيمثابه افساد در زمـبه ،ند و اخالل در آنكفا يخود را ا يقيبتواند نقش حق

اهش مسـتمر از ثبات در ارزش برخـوردار باشـد؛ زيـرا كـ ديپول محقق شود، با ين مطلب برايه اينكا
له مبادله و واحد سنجش ارزش يپول وس ر شود.يتواند در منطق قرآن به افساد عالم تفسيم ،ارزش پول

  اال و خدمات است.ك
ن يـشود. فساد معامالت از اياگر ارزش پول ثابت نباشد، به فساد معامالت و ضرر به مردم منجر م

د يـنكتصـور  ،االها و خدمات وجود نـداردكمت يق ين براياس معيمق ،ن صورتيه در اكجهت است 
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ن يـمتر در نوسان باشـد. بـا ايسانت 105تا  95ن مثالً ير باشد و بيغسنجند، متيه با آن طول را مك يمتر
ه ينكـل ايمعامالت مردم به دل كشبياندازه گرفت. و مانند آن را ن يتوان منسوجات، زميچگونه م ،متر

ن مـردم محقـق يب يه عدالت در تعهدات پولينكا يشود. برايست، فاسد مين يمبتن ياس مشخصيبر مق
  بماند.  يشه ثابت باقيهم ين برايمقدار مع يكد ارزش پول در يشود، با

  يريگجهينت

اقتصـاددانان از آن ي وجـود دارد. برخـي ات تـورميـگاه مالياختالفاتي در مورد جا ،در اقتصاد متعارف
به بررسي جايگاه ماليات تورمي در اقتصاد اسـالمي  ،. در اين مقالهكنندميحمايت، و گروهي آن را رد 

تواند جايگـاهي در اقتصـاد اسـالمي نمي ،هاي مطرح شده، ماليات تورميتيم. با توجه به استداللپرداخ
  داشته باشد. 

اء منافات يز ثروت در دست اغنكبا اقامه قسط و عدل، رفع فقر و عدم تمرسو، يكاز  يات تورميمال
ه تجـارت و يات قرآن؛ مثل آياز آ يپرداخت و بعض ييگر، با اصل توانايدسوي دارد. چنين مالياتي، از 

  ن ناسازگار است.يه بخس و مصالح اسالم و مسلميآ
 ط حـاد ويمجاز و در شراي غيرط عاديدر شرا يات تورميبر اساس قاعده اهم و مهم، استفاده از مال

ماليـات در پـذيرش جايگـاه ايـن أ تواند منشـنمي ،مجاز است. چنين جوازي تهيل مكهمانند ا يياستثنا
 يسـركن يجهـت تـأم يات تـورميرو، دولت اسالمي مجاز به استفاده از مالايناسالمي شود. ازاقتصاد 

  ست.ين يبودجه عموم
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