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  دهكيچ
شـود. ایـن بودجه نمایـان و عملیـاتی می در قالب ی،ومتکنظام ح یکساالنه  يهاها، اهداف و برنامهاستیس امروزه همه

کنـد. ایـن مقالـه بـا دولـت اسـالمی را یقینـی می بودجه نهیبه صیتخص ییو عقال یشرع يارهایمعامر، اهمیت تدوین 
پـردازد. بنـا بـه فرضـیه ی میدر دولت اسالم یص منابع مالیتخص يارهایمعاستفاده از روش استنباط فقهی، به استخراج 

صـورت گیـرد. و عـدالت  ییاراکـار، مصـلحت، کـاز، یـن دجه دولت اسالمی باید بر اساس معیارهـاي مقاله، تخصیص بو
هاي جاري و عمرانی، تابع معیارهاي خاص خود است. معیـار دهد که تخصیص هریک از بودجههاي مقاله نشان مییافته

 و مصـلحت ییاراکـ، ازیـنبر اساس معیـار  تخصیص بودجه جاري، در بیشتر موارد کار و نیاز است. بودجه عمرانی نیز باید
 تیـرعا ،نـدهکاف هیبودجه سـا صیالمال و تخص تیب عیبر همه اقسام توز يچون چترنیز هم عدالت اریمعتخصیص یابد. 

بنـدي معیارهـا در یکی از مسائل مهم در این زمینـه، اولویت است. یاسالم دگاهیآنها از د نهیبه صیتخص یآن شرط اصل
چون تقدم عـدالت بـر کـارایی و اولویـت توان به مواردي می ،در این زمینهصورت بروز تزاحم در تخصیص بودجه است.  

  مصالح اجتماعی بر مصالح فردي اشاره کرد.

    .ص بودجهیار تخصی، معیدولت اسالم ت المال، بودجهی، مصارف بیت المال، منابع مالیب ها:واژهکلید
  .JEL :H61 ،H72 ،P4 طبقه بندي
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  مقدمه 
 یومتکـنظـام ح یک ۀساالن يهادر تحقق اهداف و برنامه يو محور یص بودجه نقش اساسینظام تخص
 يارهـایمع و یدر جوامع معاصـر، اصـول، مبـان یومت اسالمکاز ح ینیع ۀفقدان تجرب سبببه دارد. اما 

از مسـائل مهـم  یکـیان، یـن میـ. در امانـده اسـت یناشـناخته بـاق یدولت اسالمدر بودجه  صیتخص
 ،نایبنـابر .نامحـدود جامعـه اسـت يهاازین نیبودجه محدود ب صیتخص یچگونگ ،معاصر يزیربودجه

منـابع  ییالزم است بـه صـورت مبنـا ،خودهاي به اهداف و برنامه دنیدر رس یدولت اسالم قیتوف يبرا
در دولـت  بودجـه صیتخصـ يارهـایو مع یبررسـ تیـباهل ةریبراساس فقه و س یدولت اسالم یمال

مطـرح و در  »المـالتیـمنابع و مصـارف ب« با عنوان یالزم است بحث روي،بدین ؛استخراج شود یاسالم
 یدولت اسـالم یابتدا به منابع مال ۀمقال .شود بررسی هیخراج و جز ئ،ات، خمس، انفال، فکز گاهیجا، آن

ص یتخصـ يارهـایبراسـاس نـوع مصـرف آن منـابع، مع پردازد و سپسمی مصارف لحاظو انواع آن از 
  .کندمی یبررس را یبودجه در دولت اسالم

لمـال اتیب منـابع که با تفاوت در اقالم، همان ،بودجه در حال حاضر يمنابع درآمدر است کالزم به ذ
چون حقـوق و دسـتمزد کارمنـدان هم يهاي جارنهیصرف هز ای ص،یه هنگام تخصب ،صدر اسالم است

. در اینجا، ایـن سـؤال مهـم مطـرح است یهاي عمراننهیهز ایو  دشومی یدولت يدهایخر ریدولت و سا
شود که آیا معیار و مالك تخصیص در هر دو قسم یکی است، یا از یکدیگر متمایز اسـت؟ آیـا بـین می

شـود؟ و آیـا جود دارد، تفـاوتی از لحـاظ وجـود معیارهـا دیـده میمصادیق گوناگونی که در هر قسم و
ممکن است دو معیار در یک جا جمع شود و یا بین معیارهاي متفـاوت در هنگـام تطبیـق بـر مصـادیق 

گیري کرد و برچه اساسی، تخصـیص گوناگون، تزاحم پیش آید؟ و در چنین حالتی، چگونه باید تصمیم
دیگر ترجیح داد، با اینکه هر یک معیـار خـاص خـود را یـا بـه عبـارت  به یک نمونۀ خاص را بر نمونۀ

ها سؤاالتی است کـه ایـن تحقیـق پـس از اسـتنباط معیارهـاي دیگر، مجوز تخصیص خود را دارد؟ این
  هاست.گویی به آنگانۀ تخصیص بودجه، در صدد پاسخپنج

  پيشينه تحقيق
آنهـا  نیتـرامـلکو  نیه بهتـرکـانجام گرفته  نیگوناگوقات یتحقخصوص منابع مالی دولت اسالمی، در 

بـه  یدام بـه صـورت تخصصـکـچیه، هـار پـژوهشیسـا انیـامـا در م .استصدر  دیاقتصادنا شهکتاب 
 ،مثـالراي انـد. بـردهکم آن اشاره یتقسهاي وهیبه ش گاهیاند و فقط ص بودجه نپرداختهیتخص يارهایمع

 یلـیر دجکخوله شاو  المعارف بزرگ اسالمیةو دائر امام علیدانش نامه در جلد هفتم  »المالتیب« ۀمقال
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بررسـی وضـع مـالی و مالیـه تـاب کدر  يابوالقاسم اجتهاد، و المال، پیدایش و تحوالت آنبیت تابکدر 
نگرشـی علمـی بـه تـاب کدر  يحسن آقانظرو  اقتصاد صدر اسالمتاب کدر اظم صدر کد یسو  مسلمین

بـه طـور  هاي عمومیتحقیقی درباره انفال یا ثروتتاب کدر  ین حقانیحسو  هزینه و درآمد دولت اسالمی
 ۀمقالـ ز دریـنمقـدم يحامـد منتظـرانـد. ت المـال پرداختهیـف و منابع و موارد مصـرف بیبه تعر یضمن

ن ین موضوع پرداخته اسـت. همچنـیبه ا یخیبه صورت تار  »المال در صدر اسالمتیم بیتقس يهاوهیش«
 یق حاضر بـه صـورتیتحق .اندن مباحث پرداختهینده به اکصورت پرابه ،خود یتب فقهک يالهفقها در الب

ن یـیهـا را مطـرح نمـوده و بـا اسـتفاده از آنهـا بـه تببحـث از آن یاما منسجم و هدفمند برخـ ،خالصه
از  کیـهر لیـپرداختـه و در ذ یاسـالمهاي با توجه به آموزه یدولت اسالم ۀص بودجیتخص يارهایمع
  .است دهیر گردکبودجه ذ صیتخص يبرا ياربردکات کن ،ورکمذ يارهایمع

  دامكو مصارف هر  يدولت اسالم يمنابع مال
، ن آنیه راه تـأمکـشـود یی مـیهانهیمتحمل هز ،خودهاي تیف و مسئولیانجام وظا يبرا یدولت اسالم

مقـدار  شـده اسـت. ینیبشیشرع پ ه درکات است یمال و ات، خمس، انفالکچون زهم یمنابع مال برخی
ه کـشود می آورده »بودجه«به نام  یسند مال یکند در کمی نهیهزآنها  يه دولت براک ين منابع و مواردیا
  .است سالیکدولت در طول هاي نهیو هز یل منابع مالکانگر یب

ات یـات و روایـ، بـا اسـتفاده از آیـکو مصـارف هـر  یدولـت اسـالم یبا مشخص شدن منابع مال
  رد. کرا استنباط  یدولت اسالم ۀص بودجیتخص يارهایتوان معمی ،ان معصومیشوایپ

  ات كز

 ةادار يبـرا یدولـت اسـالم یات و منبـع مـالیـمال یکن از آن به عنوان اشتر محققیه بمنابعی کاز جمله 
 .)187ص ،1363 اجتهادي،(است ات کاند زنام برده یومت اسالمکح

 بـرايه کـشـود یاز مـال اطـالق م یزان مقـدّر و معلـومیبه حصه و م ،یدر اصطالح شرع »اتکز«
ات کـز .ات خود بر دو قسم است: الـفکز. )115- 150، ص 1375 ،یشعباناست (مستحقان فرض شده 

  ات اموال.کز .ب ؛ابدان
  معمول جامعه است. يلو غذاکیهر نفر در سال، سه  يات فطره براکا زیات ابدان کز .الف
مشـهور اسـت  ،عهیرد و در فقه شـیگیاموال تعلق م یه ساالنه به برخکاست  یاتکات اموال زکز .ب

این نه چیـز اصـول و محـور داد و سـتد و ارتـزاق و قـوام  ،در واقع .ات منحصر به نُه مورد استکه زک
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 گوسـفندو  ،گـاو ،شتر ،نقره ،طال ،کشمش ،خرما ،است که عبارتند از: گندم، جوجامعه زندگى اقتصادى 
  .)412ص  ،(ب)تایب ،ینیخمي موسو(

، 1376، ي(حـائر ز توسـعه دهـدیـگـر نید يایاز جامعه، آن را بـه اشـیامرحق دارد در صورت ن یول
ات کـاز اقسام اسب، ز یبر بعضایشان ه کاست  شده وارد نیرالمؤمنیاز ام یتیه در رواکچنان؛ )122ص

  .)»ةاکالزتاب ک«، 9، ج ق1401 ،یحرعامل ك.(ر.ند ردکوضع 
رُهُمْ « ۀفیشر یۀح آیاز صر بودن پرداخت زکات به حاکم اسالمی:اجباري  دَقَۀً تُطَهـِّ َ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صـ

ه کـشـود مـی ) اسـتفاده103(توبـه:  »اللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَالَتَکَ سَکَنٌ لَّهُمْ وَ وَتُزَکِّیهِم بِهَا وَ
 است. یم اسالمکبه عنوان حا رمکامبر ایپ فیات از وظاکز يآورجمع

ن امـوال اکـرا از مال اتکـزمأمور بودند  رمکارسول  هکشود یز استفاده مین یخیع تاریوقارخی از ب
 ياحمـد، 224ص، 4ج تـا،یب، (ابـن هشـام منجـر شـود یشکرکبه قتال و لش هرچندند، یاخذ نما يوکز
  .)342، ص 1377، یانجیم

 اهللا یقـول: نّمن امـوالهم أل ةاعلی اخذ الزک الناس یجبر االمام«فرماید: می در این باره حضرت علی
 .)86ص، 96ج ق،1403، یمجلس)» (خذ من اموالهم صدقه(

دولـت است کـه  واجبیزکات اساساً  دادنآید، که از تاریخ، سیره و روایات برمی گونههمان ،بنابراین
  اجبار متوسل شود.ورزند، به زور و افرادي که از پرداخت آن امتناع میدر قبال  دتوانمیاسالمی 

  ز است:یدو چ یلکبه طور ات کع زیتشر ۀفلسف :زکاتمصرف 
 ،یحرعـاملر.ك: ( ح شـده اسـتیات بـدان تصـریات و روایاز آ ياریه در بسکاز فقرا ینتأمین  .الف

ه بـه عنـوان مـوارد کـ ،یعمـوم يهـايازمنـدیگر نین دیمأن، تیعالوه بر ا .)»ةاکالز«تاب ، ک9، ج ق1401
  گنجد.ین قسم میز در این ،اندات شناخته شدهکمصرف ز
  ).122، ص1376است (حائري،  شدهآنها  در که بقاي یک سال اموالی نسبت بهاکد نماندن مال ب. ر
دَقَاتُ «رده اسـت: کـان یـات را بکـمصـرف ز ۀگانـموارد هشـت ،هین آیدر ا قرآن َّ لِلْفُقَـرَاء إِنَّمَـا الصـ

بِیلِ اللّـهِ وَ فِی الرِّقَابِ وَ َالْعَامِلِینَ عَلَیْهَا وَالْمُؤَلّفَۀِ قُلُوبُهُمْ وَ َالْمَسَاکِینِ و و َ بِیلِ  الْغَـارِمِینَ وَ فِـی سـ َّ ابْـنِ السـ
ن اسـت و از یمعـات کـمصـارف ز، ورکمـذ یۀبا توجه به آ .)60:توبه( »اللّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ فَرِیضَۀً مِّنَ اللّهِ وَ

 یفـ«فقها، فقـط سـهم  بیشترو به نظر  متوقف باشدم شرع کا حاید امام یده به صالحکست ینهایی نمونه
از عبـارات ن قرار داده شـده اسـت. البتـه یر معیمصالح غ يم و براکد حایدات به صالحکاز ز »ل اهللایسب

مربـوط  مصالح ،یلکطور ه مجاهدان و سربازان و ب ،»ل اهللایسب«ه مراد از کشود یاز فقها استفاده م ياعده
  .)8، ص3، ج1364 ،یمجلس ؛3، ص2، ج1364صدوق،  ؛241ق، ص 1410ر.ك. مفید، ( جهاد استه ب
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  . خمس۲

 یاصـطالح يمعنـا بارةدر . )70ص ،ق1405، ابن منظور(. است» پنجم یک« يبه معنا ،در لغت »خمس«
. ده اسـتیـوضـع گرد يبر امـور ،ه در شرعکپنجم  یکاست معادل  یاتیخمس مال :گفته شده »خمس«

  )44، ص 3، ج 1371، ي(منتظر
 شـروطیهفت چیـز طبـق  ، بر)336ص  ،4، ج ق1401 ،یعامل (حر شودگونه که از روایات استفاده مىآن
ه جـواهرى کـه بـ .5 ؛مال حالل مخلوط به حـرام .4 ؛گنج .3 ؛معدن .2 ؛منفعت کسب. 1است: واجب خمس 

  زمینى که کافر ذمى از مسلمان بخرد. .7 ؛غنیمت .6 ؛آیددست مىه فرورفتن در دریا ب ۀواسط
آن خمس بـوده اسـت.  ،یحضرت عل هاى عمومى در عهد امیرالمؤمنینمنابع تأمین هزینهجمله از 

، 1380، ی(طوسـ رسـاندمـىالزم  رفاو بـه مصـکردند میآورى خمس اموال مردم را نیز جمعحضرت 
  .)137 - 168ص 

پرداخـت ایشـان خمس باید به  ۀهم :دانند و معتقدندتحویل خمس به امام را واجب مى عهیشفقهاى 
روایاتى که به صـراحت، ضـرورت قـرار گـرفتن خمس و  یۀظاهر آ). 199ق، ص 1400، ی(طوس گردد

نظـر دلیـل و مبنـاى ایـن ، دارددید حاکم را اعالم مـىاختیار امام و صرف آن به صالح قلمروخمس در 
 .)341،ص  6، ج ق1401، ی(حرعامل فقهاست

ر یـردند و نصف آن را مـال سـادات فقکیعه خمس را دو قسمت میش يقدما از فقها: مصرف خمس
ه در کـمجموعۀ خمس حق واحدى اسـت  ،مراجع معاصر ، به ویژهخرأمت ياز نظر فقها یول ،دانستندیم

د از مالیـات حکومـت یسادات با يو فقرا هستت نیز امام متکفل فقراى سادا ی، ولقرار دارداختیار امام 
 ممتازنـد و از دیگـر فقـرا سـبببه همـین  .را جزء افراد خانواده و شئون امامتندیز ؛ن شوندیو امامت تأم

، 6ج ،1371 ،منتظـرى( کننـددیگر فقـرا از امـوال مـردم و صـدقات آنـان ارتـزاق مىجدا شده اند؛ زیرا 
  .)202ص

هُ لِلّـهِ فَأَنَّ شَیْءٍ مِّن غَنِمْتُم أَنَّمَا وَاعْلَمُواْ( ۀخر، آیۀ شریفأتم يل فقهایاز جمله دال َ ولِ وَ خُمُسـ ُ  وَ لِلرَّسـ
بـر سـر اصـناف  ،هیـن آیـدر ا ؛ زیـرااست )41(انفال: ) السَّبِیلِ... ابْنِ وَ الْمَسَاکِینِ وَ الْیَتَامَى وَ الْقُرْبَى لِذِي
ه مـال امـام الم ملکیت تکرار نشده، ولی در سه سهم قبلی، ک» السبیلوالیتامى و المساکین و ابن « ۀگانسه

خمس، نه ملک اصناف سه گانه است و نـه اختصـاص بـه آنـان  ،نیت وجود دارد. بنابراکیالم مل ،است
بـر ایـن  ي. عالوه بر سیاق آیه خمس، روایات زیـاداز جمله مصارف خمس هستندبلکه آنها فقط  ،دارد

است کـه از آن اسـتفاده  شدهخمس به وجه امارت (حق حکومت) تعبیر  ۀاز مجموع هکادعا داللت دارد 
، ج ق1401 ،یعـامل حـر( مال امام و در اختیار امام است هک خمس حق واحدى است ۀمجموع :شودمى
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دارد فقـرا و  فـهیوظ یاسـت و دولـت اسـالم یدولت اسالم یخمس از منابع مال ،نیبنابرا .)341ص  ،6
، بشیین نیازهاى شخص امـام یـا نـاأمکه سهم امام پس از تر است کند. الزم به ذکن یمأتام سادات را تیا

که زیربناى عـدالت فـردى و اجتمـاعى و  ،حکومت اسالمى و شعائر دینى ۀصرف رهبرى امت و توسع
  .)23ق، ص1418، یهمدان ي(نور گرددمى ،امنیت و سعادت اجتماع است

 جخرا. ۳

مقدار مالى که طبق قرارداد بین حکومت اسالمى و کارکنـان  :عبارت است از ی،در اصطالح فقه »خراج«
نـوري ( شود، و آن زمین باید از اراضى خراجی باشدیا قیمت آن گرفته مى از عین محصول زمین ،زمین

  .)30، ص1417همدانی، 
بـا قهـر و غلبـه و یـا از روى مصـالحه از ن آنها را یـا اناهایى هستند که مسلمزمین »اراضى خراجیه«

 ؛در حین فتح، آباد بوده و این فتح به اذن امـام باشـد هااند، مشروط به اینکه آن زمیندست کفار در آورده
نـوري همـدانی، ( هـاى ایـرانهاى عراق و شامات و مصر و آفریقا و قسمت مهمـى از زمـینمانند زمین

  .)136، ص1417
، 1988، يبـالذر(. خراج بوده است یعلزمان حضرت در المال ع تأمین بیتترین منابمهم ۀاز جمل

، کلینـى( گـواه ایـن ادعاسـت ،اخذ خـراج ۀبرخى از دستورات حکومتى آن حضرت در زمین. )266ص
 .)540، ص3 ق، ج1407

و باید در مصـالح ایشـان صـرف گـردد، و نقـش امـام  انان استخراج متعلق به مسلم: مصرف خراج
 در تعـالیم پیشـوایان. )137 - 168، ص 1380، ی(طوسـ ط تولى و سرپرستى مصرف آن است(حاکم) فق

به صـراحت  صادقامام  ی،روایت در ،از جمله .یده استدبر این مطلب تصریح گر ،و نیز کلمات فقهاما 
 .)146، ص4 ق، ج1407، طوسى(اند دانستهمسلمانان  ۀخراج را به مسلمین نسبت داده و آن را حق هم

االهـا و کد یـشـور، تولکت داخل یت مرزها و امنین امنی، تأمیان نظام اسالمکیحفظ  يدفع دشمن برا
 ییهـاا از توان آنها خارج است، مثـالیند کینسبت به آنها اقدام نم یه بخش خصوصک ی،خدمات عموم

ن مصـارف یـا يبـرا ین مانده، عنوان جامعیه بر زمک ياد امور عام المنفعهیشا .مصرف خراج است يبرا
 یادرسـیار و فرکـکمکچ یه هـکـ یتـامین، درماندگان و ااشت محرومیبه مع یدگین رسیو همچن است،

  . است اد شدهیمصارف  یقطع هاينمونهندارند از 
چون با پرداخت آن، خون و جـان آنهـا  ؛شودمی ه از اهل ذمّه گرفتهکاست  یوجه »جزیه: «هي. جز٤

از  :عبـارت اسـت ،در اصـطالح »هیـجز« ،نیبنـابرا). 195ق، ص  1416راغب اصفهانی، ( شودیحفظ م
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کـه در پنـاه  )،یهـود و نصـارى و مجـوس(طور خاص از اهـل کتـاب ه ساالنه که ب ۀمالیات سران ینوع
ایـن مالیـات تثبیـت گردیـده و شـرعیت  در زمان پیامبر اکرم .شودگرفته مى ،حکومت اسالمى هستند

 ال و خـراآل ومیبـال ال و بـاهللا ؤمنـونی ال نیالـذ قـاتلوا( ۀوجوب جزیه در آیـ بارةدر  ،قرآن یافته بود. در
 و دیـ عن ۀیالجز عطوای یحت تابکال اوتوا نیالذ من الحق نید نونیدی ال و رسوله و اهللا محرّ ما مونحرّی

 (حـرگرفتنـد جزیـه  ،در زمان حکومت خویش یامام عل .شده استتصریح ) 29(توبه: ) صاغرون هم
  .)116ص  ،11، ج ق1401 ،یعامل

 بـاره، وجود اتفاق نظرى است کـه در ایـن ل آنین است و دلاناه مال عموم مسلمیجزمصرف جزیه: 
محل صرف آن مصالح عمـوم مسـلمانان است و  یدولت اسالم یه از منابع مالیجز ،نی. بنابراوجود دارد

  .است

  فئ. ۵

ه بدون جنـگ و کاست  یاموال تمام» فئ «  ،اما در اصطالح فقها ى بازگشت است،ابه معن ،در لغت »فئ«
اسـت  رمکاامبریـپ بان اموال یار ایاخت. )179، ص1363 ،ي(اجتهاد شودیب مسلمانان مینص يزیرخون

 امبر در دسـت امامـانیـاز پ پـسرسـاند و یمـ )7- 6قـرآن (حشـر: ن شده در ییتعبه مصارف ه آنها را ک
 .)562، ص2تا، جی، بی(طوس است م شرعکحاو  معصوم

 ؛بازگردانـده شـده اسـت یعنى اموالى که بدون جنگ، بـه پیـامبر ،نجایدر ا »فئ«منظور از  ،نیبنابرا
ن، خود یهود این سرزمین را بـدون جنـگ در اختیـار انادست مسلمه که پس از فتح خیبر ب »فدك«مانند 

 .)27، ص ق1417، یهمدان ي(نور گذاشتند رمکابر پیام
بازگردانـده و شـما بـا ) کفـار(آنهـا  هر چه را که خداوند به پیامبرش از« د:یفرمایقرآن م: مصرف فئ

خداوند پیامبران خـود را بـر هـر کـس بخواهـد  .ایددست آوردن آن را ندیدهه راندن اسب و شتر، رنج ب
راه  و یتیمـان و مسـتمندان و در پیـامبر انمال خدا و رسـول و بسـتگ »فئ«این اموال  .سازدمسلط مى

ّ و ما افاء اهللا على رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیـل و ال رکـاب، ولکّـ«. ماندگان است لط ن اهللا یسـ
ه و للرسـول و رسله على من یشاء و اهللا على کل شى ء قدیر ما افاء اهللا على رسوله من اهـل القـرى فللّـ

  ).6ـ7: حشر. (»لقربى و الیتامى و المساکین و ابن السبیللذى ا
ب عـام امـام یـو در زمان غیبت، اختیـار آن بـا نا است یم اسالمکحا یمنابع مال ازر این اساس، فئ ب

  .)28، ص ق1417 ،یهمدان ي(نوراست  »ولى فقیه«زمان 
ور، در مصـالح که سـهم خـدا و رسـول از مصـارف مـذکگردد می مالحظه ،فئبا توجه به مصارف 
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 اسـت. نـهیقابـل هز یم اسالمکندارد، توسط حا یخاص يه متصدک ،از جمله امور عام المنفعه ،نانامسلم
 ،قبل اسـت یلکمشمول عنوان  مان، مستمندان و در راه ماندگانیتیچون هم ير مواردکه ذکروشن است 

  ان شده است.یبه صورت مستقل و مجزا ب ،تیبه لحاظ اهم یول

  انفال

ه از کـر شـده کـه مـورد ذنُ انفال يبرا آنها،بیشتر در اما اند، ذکر کرده ، مصادیقیکتب فقهى براى انفالدر 
، 1350م، کـیح؛ 116، ص16، ج1387، ی(نجفـاسـت  انواع معادن ،ق آن در زمان حاضرین مصادیترمهم
انفـال،  ياز اجـزا یکـیبا احتساب معـادن بـه عنـوان  .)135، صق1418، یهمدان ينور؛ 597، ص9ج 

  .انفال است یدولت اسالمو درآمد  ثروت منابع نیترمهماز  یکی ،در حال حاضر :توان گفتیم
، انفـال ملـک )1(انفـال: ) لونک عن االنفال قل االنفال هللا و الرسول...أیس( یۀبر اساس آ مصرف انفال:

(فاضـل مقـداد،  امام اسـت کمل ،اتیح روایبه تصر از رسول خدا پساست و  خدا و رسول گرامی
  است.  یومت اسالمکح یمنابع مال وانفال جز ،نیبنابرا .)254، ص 1، ج1343

 ۀلـچـون بـه ادّ ،ل شـودکیه جـامع الشـرائط تشـیت فقیبا محور یبت، اگر دولت اسالمیدر دوران غ
ار یـانفـال در اخت، را دارد معصـوم ۀو ائم رمکت رسول ایتمام شئون وال یومتکن حیه چنیت فقیوال
 45اصـل در را به مصرف برساند. آنها  اساس مصالح اسالم و مسلمانان د بریه خواهد بود و او بایفق یول

  ح شده است.یتصر موضوعن یبه ا زین قانون اساسى جمهورى اسالمى ایران

  ات (عشور در صدر اسالم)ي. مال۷

روج از کشـور اسـالمى مالیاتى بوده کـه از تجّـار و بازرگانـان در ازاى ورود و خـ ،»عشر«جمع  »عشور«
  .)95، ص 1388، ي(غفار دوم وضع گردید ۀشده است و نخستین بار توسط خلیفگرفته مى

گرفته شـده هاي اتیخود، مال يهانهین هزیتأم يها برادولت بیشتر ياز منابع مهم درآمد یکیامروزه 
انـات کاز ام مقابل اسـتفاده در جامعهه آحاد کاست  یاجتماع ۀنیهز، مالیات نوعی نیبنابرا .است از مردم
خـدمات بـه  ۀو ارائـ منـابعآن  ینیگزيجا يبرا ییتا توانا کنندرا پرداخت شور موظفند آنک کیو منابع 

    فراهم شود. عموم مردم
ار دارد. یـات، خمـس، خـراج و انفـال در اختکـماننـد ز ی، دولت منابع متعدد مـالیدر اقتصاد اسالم

ثابـت بـا  يهـااتیـات و خمس مشابه مالکمتفاوت از آن هستند. ز یو برخات یاز آنها مشابه مال يتعداد
در  یت دولتـکیـاز مال یه درآمد ناشیاست، شب یدولت يهانیه همان اجاره زمک ،ن است و خراجینرخ مع

 يهـانیشود. معادن، زمـمی را شامل یاز اموال عموم یعیاست. انفال بخش وس یمل يدارجدول حساب
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ار افـراد یـانفـال را در اختمصـادیق تواند می ها از انواع انفال است. دولتهیوهپاکها و درهاها، یموات، در
  را بفروشد. آنها  یا مانند مواد معدنیند و کقرار دهد و از درآمد آن استفاده 

ا درآمـد یـاالها و کاز فروش معادن و حاصل  ياز انفال مشابه درآمدها حاصلدرآمد  ،در هر صورت
 ،ین منـابع مـالیـه با وجود اکشود می دکیأن رو، گاه تی. از ااستی ت دولتکیحصارات و مالاز انحاصل 

منـابع  ،در اسـالم :شـودمـی گفته ،گریان دیسخن گفت. به ب یومتکح يهااتیت مالیتوان از مشروعینم
اسـت.  ید منتفـیـات جدیـاز دولت به جعـل مالین رو، نیدولت قرار داده شده و از ا يبرا يمتعدد یمال

 »عشـر«بر واردات  ،ه در صدر اسالمک گونهند، همان کتواند بر واردات عوارض وضع ی میدولت اسالم
 شـودی مـیداخلـ ياالهـاکت از یحما موجبدولت،  ین منابع مالین امر عالوه بر تأمیدادند و امی قرار
  .)1379، یی و دیگرانرضا ك.(ر.

 یه درصـدد اثبـات اولـکـ، بلیومتکح يهااتیت مالیعنه تنها در صدد اثبات مشرو دگاه مقابل آنید
 نبـودو  یه با توجه به ضرورت وجود دولت اسـالمین نظریهاست. صاحبان ااتین نوع مالیم اکبودن ح

ر منـابع ییـو تغآنهـا  ان حصولکامنبود ا یور کمنابع مذسبب کافی نبودن ات، به یآن بدون مال يان بقاکام
ي را ضـرور یومتکـح يهـااتیـبه صنعت و خـدمات، وجـود انـواع مال يشاورزکثروت مردم از  یمال
 .)1382، یی(رضا دانندمی

ـاد ریبا نرخ متغ یحکومت يهااتیمال يریکارگهتوجه در لزوم ب قابلاز نکات  یکی ـادل اقتص از  يتحقـق تع
هستند که نرخ آنها ثابـت اسـت و اسـتفاده  یاتیفعال است. خمس و زکات دو نوع مال یمال يهااستیس قیطر

ـاپـولکـه  ی،سنت يهادر نظام ياهداف کالن اقتصاد یمال نیتأم يبرا اتیاز نرخ ثابت مال وجـود  يکاغـذ يه
عکـس آن  ایـبـر مصـرف و  دیـتول یاز فزونـ یکه ناش ییهابا ظاهر شدن عدم تعادل یبود. ول ی، کافنداشت

و مسـتمر دولـت  میدخالت مستق ،يو ظهور تورم ساختار يول کاغذاست و با توجه به گسترش نقش فعال پ
ـاد ۀتعادل در رشـد و توسـع جادیا يبرا ياقتصاد يهايزیردر برنامه اسـت کـه امـروزه نـزد  يادهیـپد ياقتص

حساب شده و تحت برنامـه از درآمـد و  یبرداشت اتیمال ن،یضرورت مسلم است. بنابرا کیاقتصاددانان  بیشتر
  ).7ـ26، ص 1374(ر.ك. درخشان،  متعادل کننده است يهااستیتحقق س يبرا یثروت مل

، بـا یدولـت اسـالمهاي نـهین هزیتأم يتواند برامی زیه نیفق یبه عنوان ول یم اسالمکه حاکنیجه اینت
 يق مجـاریـا از طریـم یبه صورت مسـتق ،استفاده نموده ين منبع درآمدیها از اتیت مصالح و اولویرعا

  نه بپردازد.ین زمیبه وضع قانون در ا ی،اسالم يچون مجلس شوراهم ي،گذارقانون

  ر درآمدهاي. سا۷

ر کـذ یدولـت اسـالم یمنـابع مـالجملـه فارات را از کمثل موقوفات عام، استقراض و  مصادیقی، یبرخ
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و درآمـد دولـت اسـالمی محسـوب فارات جزکرسد یبه نظر نم یول .)96، ص 1388، ي(غفار اندردهک
ندارد . اما وجـوه حاصـل از  یدر آن نقش یم اسالمکحا و وجود ندارد یدر پرداخت آنها الزامشود؛ زیرا 

 ،رد. به هر حـالیالمال قرار گتیبودجه و ب يمنابع درآمد ةتواند در زمریم، میاستقراض را اگر درآمد بدان
  دهند. یل مکیها را تشدولت ۀودجاز منابع بی م و استقراض بخشیامروزه جرا

درآمـد  ،یاز فروش خـدمات دولتـحاصل  يدولت، مانند درآمدها یمنابع مال گرید ات،یعالوه بر مال
دولـت و  تیـکانحصـارات و مال د)یـر گردکـه قـبال ذکق انفال ی(از مصاد نفت و گاز فروش ازحاصل 
 تیـدولـت اسـت. امـا موفقهاي نـهیهز ةننـدک نیتأم ،يگذارهیو سود سرما مهیحق ب ،یانتقال يدرآمدها

 افتـهیتوسـعه  يشـورهاکمنـابع دارد. در  گـریبه د اتیمال سهمبه باال بودن نسبت  یاقتصاد دولت بستگ
سـهم  ،در حـال توسـعه يشـورهاکه در کـ یدر حـال ،شـودمی نیتأم اتیدولت از مال يعمده درآمدها

  .)14ـ23ص ، 1371، یمیصم يجعفر(. است يزیمقدار ناچ اتیمال

  ص بودجهيتخص المال وتيع بيتوز يارهايمع
دام و بـا توجـه بـه کـت هرکیـام و مالکـدولت از نظر اح ،المال و بودجهتیب یبا توجه به تعدد منابع مال

 یاز زنـدگ يالمال، حق هر انسان در برخوردارتیبودن ب یالمال، عمومتیامانت بودن ب ۀگاناصول هفت
و  ي،ره سـازیـذخنبـود ، یسـنجتیر و اولوی، تدبیطبقات ۀردن فاصلکم ک يشرافت، تالش برا با عزت و

وجـود  یو حضـرت علـ رمکـامبر ایـپ یعیتـوز يهااسـتیه در سک یلیضابطه قرار ندادن روابط فام
ص منابع از نظر اسالم اسـتخراج یتخص يبرا ذیلار یمع توان پنجیم ،)73- 67، ص 1391 ،ي(آزاد داشت

ج بـوده، در حـال یـاول راهاي و سـده ه در صدر اسـالمک »المالتیب« ةمعادل واژ ر استکالزم به ذ رد.ک
ر اقالم مالی واریـز شـده متفاوتنـد. اما د ك،مشتر يوجود ۀدو در فلسف البته آن است.» لک ۀخزان«حاضر 
و  ینـیرزمیبودجـه دولـت از محـل فـروش منـابع ز ياز منابع درآمـد يابخش عمده امروزه ،مثالبراي 

  بود. كا اندیوجود نداشت  ،آن زمان ه درک ستهااتیمال

  ازين .الف

قابـل طـرح اسـت؛  ،النکـه در سطح خـرد و کاز است ینتأمین ص بودجه یمهم تخص يارهایاز مع یکی
ن درمانـده افقـرا و محرومـ يرا برا یزندگ يو ضرور یاتیح يازهایلف است نکم یه دولت اسالمکچرا

 ،اول ۀاز آنـان در درجـینتأمین و  انر است توجه به فقرا و محرومکزم به ذ. البته الکندن یاز جامعه را تأم
  ست.، اشاوندان آنهایژه خویبه و ی،اسالمۀ ن جامعکافراد متم ۀفیوظ
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بـه عنـوان نیـاز و فقـر شـد و یم یومـت تلقـکف حیبه فقرا از وظا کمک ،یامام علدر حکومت 
 هايتأکیـد نمونـه از دو بـه ،نجـایدر ا بـوده اسـت.مدنظر امکانات عمومى  در تخصیص منابع و ياریمع

  :شوداشاره مى ازمندانین خصوصدر  یحضرت عل
گـردد، جمع مـىت خدا نزد اموالاز را آنچه  (از استانداران آن حضرت): قثم بن عبّاس در نامه به .1

» نیـاز آنـان را برطـرف نمـا ،و بدین وسیله کن و گرسنگانى که پیش تو هستند، تقسیم اندر میان نیازمند
  ).67ن ، البالغهنهج(

گیـر سرپرسـت و زمـینافراد بـىبه «: ومت)کح ي( هنگام اعزام به مصر برا مالک اشتردر نامه به  .2
  .)53ن ، البالغهنهج». (و براى ایشان سهمى قرار ده کنتفقد 

پـذیر یکـى از آسـیب وم ومحر که رسیدگى به وضع اقشار کنداین دستورالعمل به روشنى اثبات مى
ات و کـفاف زکه در صورت عدم کشود یز استفاده میات نی. از روااست یاسالم وظایف اصلى حکومت

ن یـدر ا اظمکـند. امام کن یمأازمندان را تیننیاز ، المالِ در اختیارشتیفه دارد از منابع بیخمس، امام وظ
فقـرا)  بـارةدر  (و باید در محلش تقسـیم شـودات) ک(مربوط به مصارف ز هشت سهم«د: یفرمامی نهیزم

اگر چیـزى از  .شان را تأمین کندی) زندگیم اسالمک(حا به مقدارى که یک سال آنها بدون سختى بگذرد
حـاکم اسـت کـه از امـوال  ةعهد رگردد و اگر کم آمد و آنها را کفایت نکرد، بآن زیاد آمد به حاکم برمی

از یـنید تـا بـیـن نمایشـان را تـأمیزندگ ۀنیرى که در شأن آنهاست هزار دارد به مقدایه در اختک يگرید
  .)495، ص2ج ق،1407، ینیلک(.» شوند

 ازمنـدانی، بـه ننیازهـاامـل ک تـأمین تا ،ازمندانین ریالمال و حال ساتیبا توجه به توان ب دیبا ،نیبنابرا
 یدگیرسـ؛ زیـرا برخوردار اسـت يشتریت بیاز اهم ،الن جامعهکار در سطح ین معیتوجه به ا رد.ک کمک

ت آن در ارتبـاط یـا امنیـجامعه و  یو روح ین بهداشت و سالمت جسمیبا تأم غالباً یعموم يازهایبه ن
ا یـت جامعه در معـرض خطـر قـرار گرفـت یدشمن امن ۀا توطئید و یاگر به خاطر تهد ،مثال براي است.

 ینظـام یـۀت بنیـتقو يفساد و انحراف واقع شد صرف بودجه برا ةاخالق و اعتقادات جوانان در مخاطر
از  یرد. برخـیـگمـی ت قـراریـدر اولو یج معارف اسالمیترو و یراهمبارزه با مظاهر فساد و گم، شورک
 ماننـد آنو  هامارسـتانی، بهـا، پلهاهـا، بوسـتانراهبزرگهـا، دانشـگاه ،چون سـاختن مـدارسهمازها ین

 ید دولـت اسـالمیآنها اقدام ننما تأمینبه هر علت، نسبت به  یه بخش خصوصکچنان المنفعه بوده وعام
ت یـالمـال در آنهـا، رعاتیـص بودجـه و صـرف بین اصل در تخصیترن آنهاست و مهمیموظف به تأم

ان نظـام کیـه غفلـت از آنهـا کـ ییازهـاین تـأمیناست. البته  »مصلحت عموم« ۀهمراه با مالحظ »عدالت«
ه کـ ییازهـاین نیسپس تـأم ،ت نخست قرار داردیدهد در اولومی ن را در معرض خطر قرارید و یاسالم
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ند نسـبت بـه کمی دیا ناموس افراد جامعه را تهدیبه آن جان و  یتوجهیا بی استشور کت یمربوط به امن
ص یخصـآنهـا بـا ت تـأمینازهـا و یت نیـب اولویانگر ترتیب ذیل. جدول قرار دارد تیازها در اولویر نیسا

  است: بودجه
  ترتیب اولویت نیازها :1جدول

  تیب اولویترت  اریمع

  ازین

  و اقتدار آن یان نظام اسالمکیحفظ 
  جامعه یو روح یت جسمیامن
  ( مانند غذا) یاتیح يازهاین

  حفظ سالمت و بهداشت جامعه
  یآموزش يازهاین

  یرفاه يازهاین

  عدالت ب.

هاي بشري از دیربـاز بـدان عنایـت است که در اندیشۀ دینی و دیدگاهترین اصولی یکی از مهم» عدالت«
ترین اهداف نظام اسـالمی برقـراري و حفـظ عـدالت در جامعـه اسـت. یکی از مهم شده است.ویژه می

  ).25شمارد (حدید: اي است که قرآن کریم آن را از اهداف بعثت پیامبران میاندازهاهمیت این اصل به
مفهـوم  يبنـدبـا جمعمنظور نظر اسـت. » عدالت اقتصادي«این تحقیق، در اینجا متناسب با موضوع 

دادن حق هر صاحب حـق  ،يتساو« يچهار معنا یدر متون اسالم ،بر حسب کاربرد آن يعدالت اقتصاد
 ،خـود ۀبـه نوبـ یمعان نیا ۀهم يبه نحو :گفت توانیاستخراج کرد. م توانیرا م »و اعتدال ،به آن، توازن

و » موضـعه یفـ ءیوضـع الشـ«همـان  ، و جامع بین معانی مذکوررسانندیمطلب را م کی بوده، همسان
و  »حـق حقـه ياعطـاء کـل ذ«و توازن همـان » توازن«به عنوان کل  ه،است و در جامع» تناسب تیرعا«
  ).83، ص1392(رجایی و معلمی،  خواهد بود »موضعه یف ءیوضع الش«

باشد که عدالت در جامعه به عنوان یک کل بررسی شـود، معنـاي رسد وقتی تصمیم بر آن به نظر می
یاد کرده و با زندگی در محدودة کفـاف » عدم تداول ثروت در دست اغنیا«توازن، که قرآن کریم از آن با 

مردم و دولـت هـر دو نسـبت بـه  ).91، ص1393(رجایی و معلمی،  هماهنگ است، تعبیر مناسبی باشد
خداونـد : «فرمایددر ابن باره می امام صادق .کمتر از حد کفاف دارند مسئوالند يکه درآمد ییهاخانواده

 ».حـق واجـب قـرار داده اسـت ،(حد کفاف) در اموال ثروتمنـدان ابندیکه وسعت  يافقرا به اندازه يبرا
که به قدر  ستا نیسهم درماندگان ا: «دیفرماباره می نیدر ا کاظم ماما ).497، ص 3ق، ج1407(کلینی، 

 .)129ص ،4ق، ج1407(طوسى،  »شود میتقس انشانیشوند، م ازینیکه در طول سال ب یشیکفاف و گشا
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اسِ فِـی لَـوْ عُـدِلَ«فرمایـد: در بارة رابطۀ اجراي عـدالت و تـأمین نیازهـاي مـردم می امام باقر  النـَّ
  ).542، ص1ج ق،1407 ،ینی(کلدند شنیاز میشد، بی؛ اگر میان مردم عدالت اجرا می»لَاسْتَغْنَوْا

هاي اقتصـادي دولـت آنچه در بحث عدالت اجتماعی و اقتصادي محور اصلی است، مسئلۀ سیاست
طورکلی، نظام اقتصادي حاکم بر جامعه است. بحـث مهـم و اصـلی ایـن اسـت کـه در سطح کالن و به

اي کـه گونـهاد جامعـه تـأمین کـرد، بهمندي و رفاه را براي همۀ افرقبول از بهرهتوان حد قابل چگونه می
همگان فرصت به ظهور رساندن استعدادهاي باطنی و ارضاي نیازهاي ضروري خـود را داشـته باشـند و 

هـا و توان از شدت تفاوتاز حداقل شرایط یک زندگی شرافتمندانه انسانی برخوردار باشند؟ چگونه می
یک زندگی مشـترك انسـانی را از بـین  براي سالم ايهاي نامطلوب اجتماعی و اقتصادي، که فضنابرابري

) بـراي رعایـت 391، ص1386ي بـاقرکنـد، کاسـت؟ (برد و امکان تعالی معنوي را از افراد سلب میمی
 نبود تبعـیض معناي به» هافرصت توزیع در عدالت«عدالت در توزیع منابع درآمدي بودجه، باید به  معیار

 هافرصـت توزیـع دیگر، قلمرو عبارت طبیعی را توجه کرد. به منابع از استفاده و دولتی خدمات ارائۀ در
چنـد درصـد  اریـدر اخت یعیمعنا که چند درصد از منابع طب نیبه ااست؟  دولتی خدمات و طبیعی منابع

 يبرخـوردار ر؟یـخ ایـشـده اسـت  تیـرعا یعیبرابر از منابع طب يحق برخوردار ایآ ؟افراد جامعه است
مناصـب  عیـتوز ی، وبـانک التیتسـه عیـتوز ،خـاص يواردات کـاال ازیـمت الیاز قب هاتیاز مز کسانی

  .)94، ص1392 ،یمعلم یی و(رجا. ها مناسب باشدفرصت عیسنجش توز يبرا تواندیمی مال تیریمد
  قابل توجه است: ذیلنکات  ،بر تخصیص بودجه عدالت اریتطبیق مع بارةدر 

از  کیـمعنا که همراه هـر  نیبه ا ؛و حاکم بر آنهاست گرید يارهایبر مع يچون چترهمعدالت  اری. مع1
  کرد.توجه  ی،عدالت به عنوان شرط اساس تیرعا باید به گر،ید يارهایمع

فـراهم  یبهداشـتی و برابـر آموزشـ يهاافراد جامعه فرصت ۀهم يکه برا يابودجه به گونه صی. تخص2
  عدالت است. تیمهم رعا طواز شر یکیشود، 

  .بردار را در نظر گرفتو افراد بهره يبرداربهره زانیم دیبا و تخصیص آن، منابع بودجه زیدر تجه .3
آحاد جامعـه در تمـام منـاطق اسـتفاده  ، بایداست یدولت اسالم اریکه در اخت یاز انفال به عنوان ثروت .4

بزرگ، خـالف عـدالت  يشهرها ژهیبه و ،شهرها ناساکن از حد معقول و متعارف شیب ة. استفادندکن
  .شودیم دوردستو موجب محروم ماندن مردم روستاها و مناطق 

بـه  یبودجـه در جهـت کـاهش وابسـتگ يبرا يدیمنابع جد دیبا ،ینسل نیتوجه به عدالت ب زمینۀدر  .5
  شود. ینیبشیپمنابع محدود و تجدیدناپذیر (مانند نفت) 

المال، خود یک معیار مهم و اصلی است، امـا در ایـن با اینکه رعایت عدالت در تقسیم بودجه و بیت
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باره که مالك تحقق عدالت تأمین نیاز است، یا میزان استحقاق، یا با تقسیم مساوي (بـه صـورت سـرانه) 
  .طلبد شود، بحث و اختالف است که تحقیق در بارة آن مجال دیگري میعدالت محقق می

 زان تالش و كوشش)يار (مكج. 

ارگزاران یک حکومـت را کـه کخواهیم کارِ می ،در واقعگوییم سخن میوقتی از معیار تالش و کوشش 
ن یـم ایخـواهیم ،گـریبـه عبـارت د .مینک يگذارنند، ارزشکیفه میاهداف حکومت انجام وظ جهتدر 

 يشـتریا تـالش بیـدهـد انجـام  يتـرار مهمکه ک یسک ،اسالم یومتکه در نظام حکم یر شوکته را متذکن
    است. يشتریارش انجام دهد مستحقق حقوق بکبهتر انجام دادن  يبرا

ارگزاران خود چگونـه بـوده کبا  د رفتار امامید دیبا ،ن موضوعیا ةدگاه اسالم در بارید یبررس براي
  پرداخت؟ میبه آنها  ياژهیا حقوق وی ،ردکیگران پرداخت مید ةا به آنها به اندازیآ ؛است

بود و مسـلمانان در  یشهر نظام یک ،وفه در آن زمانکه شهر کت است یز اهمیته حاکن یکتوجه به 
ومـت بودنـد و در هنگـام کن حیفـرام ياجـرا يان و افراد آماده بـرایسوت سپاهکشتر در یب ،آن روزگار

 يومـت مقـررکمسـلمانان شـهر از ح ۀهمـ بـاًیتقر ،نیبود. بنـابرا يتشان در جنگ اجبارکجنگ هم شر
د توجـه یـشـد. بایم میتقسـ يبه صورت مساو یدر زمان حضرت عل ين مقرریردند و اکیافت میدر

آزاد بودنـد و  ،نداشـتند یتیمورأه در شـهر بودنـد و مـکـ یاز مردم شـهر در طـول مـدت ياه عدهکشود 
ه به عنوان عمـال کبودند  ياعده یول .نندکا تجارت یزراعت و  ،مثالً ؛ار خودشان برسندکتوانستند به یم

ا یـه آکـنجاسـت یسؤال و محل بحـث ا . حالومت بودندکم در حال خدمت به حیدا یا قاضیر یا دبیو 
، فقـط انریسـا ةا به اندازی ،هم داشتند ياژهیردند حقوق وکیافت میه همه درک ين افراد عالوه بر مقرریا

  برخوردار بودند؟  یهمگان يمقرر از
ار مستمرشـان کـدر مقابل  ياژهین عده، حقوق ویبه ا یه امام علکشود می استفاده یخیاز منابع تار

منسوب از طرف آن حضرت، پانصـد (دینـار یـا  یبه عنوان قاضشریح قاضى براى  ،مثالً ردند؛کیاعطا م
  آمده است: اشتر کمال ۀن در عهدنامیهمچن .)47، ص1ق، ج1410ثقفی، (ند درهم) معین کرد

بـذل و بخشـش را بـه رویـش  اى ... درِکه در مقدمات کار کـرده ،هادقت ۀپس از انتخاب قاضى با هم
خـوارى بدون احتیاج به رشوه ،زندگى ةچندان که عذرى برایش نماند، و براى امرار معاش و ادار ؛بگشاى

  .)205، صق1416 ،ابن شعبه( از حقوق استفاده کند، و به مردم نیازمند نباشد
الزم اسـت و آنچـه  گـاهیه کـبل ،زیشتر جـایحقوق ب ،ترشتر و مهمیار بک يبرا ،ه از نظر اسالمکجه آنینت

المـال تیاز ب ن حقوق معموالًیهاست. انیو امثال ا یمذموم است حقوق باالتر به خاطر شرافت خانوادگ
 ن اسـت و نفـعالح مسـلماناحکومت و ارتش نه تنها به صارگزار کو  یوجود قاضاست؛ زیرا ن انامسلم



   ۱۴۳ منابع مالي و معيارهاي تخصيص بودجه در دولت اسالمي

المـال تیـتواند از بین میاست و حقوق آنها همچن يضروروجودشان ه کبل ،رسدمی به آحاد جامعهآنها 
قـرار دارد کـه  یم اسـالمکار امـام و حـایدر اخت »االمارهوجه«به عنوان  یاموال ؛ چراکهمربوط به امام باشد

مـراد از  ،ن بحـثیـدر ا کـه ر اسـتکـمثل قضاوت مصرف شود. الزم به ذ ی،تیمکف حایوظا يد برایبا
و  یهـا ملـطـرح يالن (بـراکـار انجـام شـده در سـطح کـزان یـم هکـبل ،سـتیفرد ن یکار کتنها  »ارک«

 .ز داخـل در بحـث اسـتیـبرخـوردار اسـت ن يشتریت بیص بودجه از اهمیتخص لحاظه از ک)يامنطقه
ات کـن ،تخصیص بودجهدر ر شد، کتر از آنچه ذکار، با مفهومی وسیع اریمعتطبیق  خصوصدر  ،نیبنابرا
  قابل توجه است: ذیل

ار شـخص را کـ زانیـم دینبا صرفاً ن،افقرا و محروم يضرور يازهاین نیتأم يبرا بودجه صیدر تخص .1
 تیـموجب تفو ای اشدنب یافکاو  يازهاین نیتأم يفرد برا کیار کن است که ممکچرا قرار داد؛ اریمع

  شود. یمصلحت اهمّ
با توجه به کار انجام شده باشد و هدف از اختصاص منابع  دیها بامجدّد منابع بودجه به طرح صیتخص .2

  با هدف تمام شدن آن طرح باشد. و صرفاً ماندهیبر اساس درصد باق دیبا ،در هر سال دیجد یمال
 آنهـاتمـام م، ایت بودجه مـواجهیمواجه بوده و با محدود يبردارر در بهرهیها با تأخه طرحک یدر زمان .3

  .ار باشد)کدر  یه مصلحت اهمک جایی(مگر در  باشد دیار جدکمقدم بر شروع  دیبا
د و در ودر موعد مقرر شـروع شـها هاي مربوط به طرحباشد که کار يابه گونه دیبودجه با صیتخص .4

ۀ الزم در نیمۀ اول سال، که براي انجام کارهاي عمرانی براي مثال، اگر بودج به اتمام رسد. نیزمان مع
  برداري مواجه خواهد شد. تراست، تخصیص نیابد آن طرح با تأخیر در بهرهو ساختمانی مناسب

  يياراكد. 

دولـت  ،ن منظـوریاست. به همـ »اراکصورت ص منابع بهیتخص« ي،اقتصاد يهااز اهداف تمام نظام یکی
 يت اقتصـادیـه فعالک یمناسب، منابع را به سمت مناطق يهااستیق اعمال سیطرفه دارد از یوظ یاسالم

جهـت  ،اسـت يشـتریب ياقتصـاد ۀصـرف يجاد اشتغال دارایز ایو ن يضرور ياالهاکد یتول يبراآنها  در
  .)60، ص 1393، یی(مال دهد

شـود. یم یتلقـ يرد اقتصادکسنجش عمل يبرا ياریعنوان معدر اقتصاد متعارف، به »ییاراک«مبحث 
ن اسـت. یمنـابع معـ از يبـردارن بهرهیشتریب ايبه معن ،ف خالصهیتعر یکدر  »برداري بهینه و کارابهره«

ن بودجـه، منـابع درآمـد را بـه یو تـدو يزیـرژه سازمان مسـئول برنامـهیبه و ،الزم است دولت ،نیبنابرا
 اینجاست که گـاهی در مرحلـۀد. ت گردیور رعاکمذ ییو عقال يه اصل اقتصادکص دهد یتخص ياگونه

۱۴۴      ۱۳۹۲، سال پنجم، شماره اول، پياپي نهم، پاييز و زمستان  

 یمحرومـ ۀمنطقـ يبرا ،مثالً ؛رندیگمی گر قراریدیکص بودجه در تزاحم با یتخص يارهایمع ،اجرا و عمل
ن یـمـا را از ا ییاراکار ین است معکاما مم ؛اختصاص داد يشتریب ۀد بودجیبا، ازیار نیبا در نظر گرفتن مع

ه آبـادتر کـ يگـرید ۀمنطقـي هـاص بودجه به طرحیتخص ت بودجه،یرا با فرض محدودیز ؛ندکار منع ک
 يبـرا »مصـلحت«ار یـد سـراغ معیـه باکـنجاست یا .اراتر باشدکهستند،  يشتریبوده و مردم آن در رفاه ب

دارد  يشـتریت بیـه اولورا کـ مزبور رفت تـا بتـوان آن ۀص در دو منطقین تخصیت ایزان اهمیسنجش م
  م گرفت.یتصم »اهم و مهم« ة، براساس قاعد»عدالت«ار یت معیص داد و ضمن رعایتشخ

 ي ـه و انرژیاول یعیژه منابع طبیوبهـ  یعیو طب یران با وجود منابع فراوان انسانیدر حال حاضر، در ا
سـت. ین یدر حـد مطلـوب يورو بهـره ییاراکزان ینه از آنها، میبه يوردر بهره یاسالم يهاد آموزهکیو تأ

   طلبد.ي میگریاصالح آن فرصت د يارهاکو راه ن موضوعیعلل ا یالبته بررس

  . مصلحت ه

و بـه . )517، ص 2ق، ج1405 ،ابـن منظـور( گرفتـه قرار »مفسده و فساد«در مقابل  ،لغت در »مصلحت«
و  یتبـاه ه مانع از فساد وک است يزیو هر چ .)389ص، 2جق، 1416 ،یحیطر(» یکیو ن یخوب« يامعن

، ص 2، جق1306، يدیـ(زب شایت اصـلأیو ه )379ق، ص 1416(راغب،  خروج شئ از حالت اعتدال
 ی،. در اصـطالح فقهـاسـتزم با منفعت و موجب حصول نفع معنا، مالبه این » مصلحت«شود می )453

 یام شـرعکـع احیتشـر ۀعنـوان فلسـفه مصلحت بـ :ار رفته استکمتفاوت به  يدر سه معنا »مصلحت«
 ی(مصـالح مرسـله) (علـ یام شـرعکـل اسـتنباط احیـعنوان دله بمصلحت ؛ )یحسن و قبح عقل ۀلئ(مس

ن بحث، مصـلحت بـه یه در اک یام شرعکد متعلق احیعنوان قه مصلحت بو  ؛؛)102، ص 1388دوست، 
 است. منظورر یاخ يمعنا

در  اسـتکه همان فعل مکلـف  ،یام شرعکمتعلق اح: نظر يام شرعكد متعلق احيعنوان قه مصلحت ب
لـف را کشارع مقدس عمل م حاالت، حاالت،ن یدر ا .شده است مقیدجاها، به وجود مصلحت  ياریبس

ه مصـلحت کـتعلق گرفتـه  يزیچبه  یم شرعکه همراه با مصلحت باشد و حکند کیطلب م یدر صورت
ز یفروش وقف اگر با مصلحت همـراه باشـد جـاد: یفرمایم ینیامام خممثال، راي . باست از آن یزجزئین

ص بودجـه هـم یالمـال و تخصـتیصرف ب ،نیبنابرا .)382، ص 5، ج)الف(تای، بینیخم ي(موسو است
چـون  ،گریشده است. به عبارت د »مصلحت«د به یمق جاها ياریه در بسکاست  یام شرعکاز اح یمکح
را در  ید مصـالح نظـام اسـالمیامر با یول ،افراد جامعه است ۀبودجه اموال هم يالمال و منابع درآمدتیب

  ند.کت ین اموال رعایص اینه و تخصیهز
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سـت؟ و منظـور فقهـا از ابـه چـه معن »مصـلحت«ن یـد اید دیحال با: عهيش يمصلحت از منظر فقها
بـه  و دام اسـت؟کـآن هـاي تیدارد؟ و اولو ین مصلحت چه ضـوابطیست؟ و ایچ »مصالح مسلمانان«

 دارد؟  یچه مراتب ،گریعبارت د
مباحـث  ،نیانـد. بنـابراردهکبحـث ن یعه مصلحت را با عنوان مخصوصیش يشود فقهاکه د توجه یبا

ه در کـ یمسائل یرد و حتکجو وگر جستیمباحث د يالد در البهیف آن را بایمربوط به مصلحت و تعر
 یقـین دو شـخص حقیو بـ یشتر مسائل خصوصیب ،وجود مصلحت از آنها بحث شده بارةه در یفقه امام

ت مصلحت آنهـا در فقـه مطـرح شـده یه رعاک یع مباحثیجم یل و بررسیتحلاز  ی،لکاست. اما به طور 
ن یـا رد.کـمند مصلحت را تا ضابطه ،لهین وسیرد تا به اکدا یور پکسؤاالت مذ يبرا یتوان جوابیم ،است

  دهد. ياریص بودجه یالمال و تخصتیم بیتواند ما را در به دست آوردن مصلحت در تقسیضوابط م
ار رفتـه و مـراد کآن به  یو عرف يلغو يبه معنا ،ه مصلحت در فقهکند کیثابت م یفقه متونبررسی 

 گونـاگون،در ابواب  یخ طوسیش. )94 ، ص1388دوست،  ی(عل است »ر و ضد فسادیمنفعت، خ«از آن، 
د اول یشـهاز عبـارات  .)292، ص6، جق1387 ،ی(طوس ار برده استکبه  »منفعت« اين واژه را در معنیا
 .)35ص ،1تـا، جی، بی(عـامل دانـدیم »جلب نفع و دفع ضرر«شان مصلحت را یه اکشود یده میفهمز ین

رده اسـت. از کـان یـاز مصـلحت را ب يق متعـددی، مصـادگونـاگون يهاز به مناسـبتیصاحب جواهر ن
 ،از نظـر او» مصـلحت«ه کـد یآیدست مه ن بیچن است ردهکن واژه را بر آنها اطالق یا يوآنچه مجموع 

ه بـه کـاسـت  یاسـت، منفعتـ یم و ولکحا يریگمیتصم ۀه ضابطک یاست و مصلحت» منفعت« يبه معنا
  .)97ـ95 ، ص1388دوست،  ی(عل عموم مردم و جامعه بازگردد

آن  در اینجـا اهمیـت خاصـی دارد، شـموله ک ،مصلحت يبرا يضرور يهایژگیاز و یکی ،نیبنابرا
مـال  یدولـت اسـالم ۀالمال و خزانـتیمنابع ب؛ زیرا آنان است کم بیشتردستا یمسلمانان  ۀنسبت به هم

 شـموله کـه اسـت یـالزم الرعا یمصـلحت ،نید همه از آن منتفع شـوند. بنـابراین است و باانامسلم ۀهم
ه شـمول ک یمصلحت ؛ زیراننده استک کمکت هم ین اولوییتع بارةدر  یژگین ویداشته باشد. ا يثرکحدا

تـوان بـه مـی اشتر کمالخود به  ۀدر نام یالم امام علکن مطلب را از یاست. ات یدارد در اولو يشتریب
و  العـدل یها فـالحق و اعمّ یاوسطها ف یکاالمور ال ن احبّیکول«د: یفرمامی هکآنجا  ؛ردکاستفاده  یخوب

ۀو انّ سـخط الخـا صّۀالخا یجحف برضی مّۀفانّ سخط العا ؛ۀیعالر یاجمعها لرض ّ  یغتفـر مـع رضـی صـ
ه نـه از حـق بگـذرد و نـه فرومانـد، و عـدالت را کـ يشتر دوسـت بـداریارها آن را بکد از یبا ؛»...مّۀاالع

اثـر گردانـد، و خشـم  یان را بیکنزد يهمگان خشنود يه ناخشنودک ؛رتریت را دلپذیرتر بوده و رعیفراگ
  .)327 – 326ص ،البالغهنهج( نرساند یانیهمگان را ز يان خشنودیکنزد
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ن یـیت تعیـاهم حیثد مراتب مصلحت را از یبا ،ت در مصالحین اولوییتع يه براکر است کالزم به ذ
در زمـان تـزاحم  تیـاز وجـوه اولو یبرخـابد. یت یاولو ،برخوردار است يشتریت بیرد تا آنچه از اهمک

ت یـزان اولویـب و میـترتة در بـار ه قبالًک یجدول .دیر گردکذ »ازین اریمع«در بحث  نیاز ا شیپ مصالح،
  تواند راهگشا باشد. می زینجا نیدر ا ،دیازها رسم گردین

تقسـیم شـده اسـت. » تحسـینات«و » حاجات«، »ضروریات«مصلحت از این لحاظ به سه رتبۀ 
ضروري مانند: نفقه و خرجی انسان بر خودش، و حاجات مانند: وجوب خرجی همسر بر شـوهر؛ 

شـود هـا تمـام مین؛ زیرا مکارم اخـالق بـا اینتکمیلی (تحسینات) مانند: نفقه دادن به خویشاوندا
توان به تأمین کاالهاي حیـاتی و . براي بودجۀ کشور در ضروریات، می)138ص ،2ج تا،یب ،ی(عامل

تـوان پرداخـت حقـوق کارمنـدان اساسی مردم، همچون گندم و دارو مثال زد، و براي حاجـات می
فقیر و نیازمند تحت پوشش کمیتـۀ امـداد امـام دولت، و براي تکمیلی تخصیص بودجه براي افراد 

  را به عنوان مثال ذکر کرد. خمینی
نات یتحسـ ،آخـربـۀ حاجات و در مرت ،از آن پست اول بوده و یات در اولویضرور ،تیاز نظر اولو 

ت یـه اولوکـ یردند مصـلحتکدو مصلحت با هم تزاحم  یوقت ،نیبنابرا .)29، ص1384، ي(صابر هستند
د در تـزاحم دو یـد دیـمصـلحت همـراه بـا مفسـده اسـت با كتـرچـون و  ،شودیمقدم م دارد يباالتر

، ی(حلـ شود كتا آن تر ،متر استکدام مصلحت ک كتر ، که داراي یک اولویت هستند، مفسدةمصلحت
  .)35، ص1تا، جی، بیعامل /14، ص 1ق، ج1404

ن مصـالح یتـأم ،گـریعبـارت دت مصلحت و به یالمال رعاتیص بیتخص يارهایاز مع یکی ،نیبنابرا
 .ها در نظر گرفته شـودتیالمال، اولوتیت بید به خاطر محدودیص منابع، بایو در تخص ،مسلمانان است

قابـل  ذیـلات کـالمال، نتیم بیو تقس بر تخصیص بودجهمصلحت  اریمعتطبیق  خصوصدر  ،ن رویاز ا
  توجه است:

این زمینه، مصالح کلی نظام اسـالمی و حفـظ رعایت مصالح جامعه مقدم بر مصلحت فرد است. در 
  آن بر هر مصلحتی مقدم است.

در صورت تزاحم مصالح، باید با کارشناسی دقیق، مصلحت اهم را برگزیـد و انتخـاب دیگـري کـه 
موجب تفویت مصلحت اهم شود خالف عقل و منطـق اسـت. تخصـیص بودجـه بایـد بـا اجتنـاب از 

رالزم باشد تا مصلحت جامعه فداي منافع شخصی و حزبی نشـود. گونه و غیهاي تجملی و اسرافهزینه
رساند خـالف مصـلحت هایی که به محیط زیست آسیب میالمال براي اجراي طرحصرف بودجه و بیت

 عموم است. 
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  حفظ کیان نظام اسالمی و اقتدار آن  نیاز
  امنیت جسمی و روحی جامعه  کار(میزان تالش)

انی
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  نیازهاي حیاتی ( مانند غذا)  عدالت
  حفظ سالمت و بهداشت جامعه  مصلحت
  نیازهاي آموزشی  کارایی

  نیازهاي رفاهی

  گيرينتيجه
  :شودیم میاز لحاظ مصرف به سه بخش تقس یدولت اسالم یمنابع مال

ه عبارتنـد کـگیـرد ص قرار دارند، تعلّق مىکسانى که تحت یکى از عناوین مشخ ه تنها بهک یمنابعـ 
  و سهم سادات از خمس - جز سهم سبیل اللّه - موقوفات، زکات :از

صـرف شـود و در ن ماناد در مصالح عموم مسلمین دارد و بااناه اختصاص به عموم مسلمک یمنابعـ 
 ه.یخراج و جز :ه عبارتند ازکشود می گفته »ناناالمال مسلمتیب«به آن  ،اصطالح فقها

است و درآمـد  ا امامان معصومی منابعى که به لحاظ منصب رسالت یا امامت، ملک رسول خداـ 
ده یـنام »امالمال امـتیب«شود و در اصطالح ین مصرف ممانااساس مصالح اسالم و مسل حاصل از آن بر

ه عبارتنـد کـ) 439، ص1375رده است (صـدر، کاد ی »یاموال دولت«از آن به عنوان  د صدریشهشود و یم
  .از خمس انفال و فئ و سهم امام :از

بـه  ،المال صـدر اسـالم اسـتتیکه با تفاوت در اقالم، همان ب ،بودجه در حال حاضر يمنابع درآمد
 ریچـون حقـوق و دسـتمزد کارمنـدان دولـت و سـاهم يهاي جـارنـهیصـرف هز ایـ ص،یهنگام تخص

بیشـتر حـاالت، در  صیتخص اریمع ،در قسم اول. است یهاي عمراننهیهز ایو  دشومی یدولت يدهایخر
 یتیهاي حمـابودجـه اسـت.و مصـلحت کـارایی ، ازین صیتخص اریمع ،و در قسم دوم ،است ازیکار و ن
 ،اسـت يجـار ۀبودجـ ةدر زمر زین یستیو سازمان بهز ینیامداد امام خم ۀتیچون کمک به کمهمدولت 

  تأمین این نیاز با رعایت معیار مصلحت همراه است.البته است.  ازینفقط آن  صیدر تخص رایمع لیو
افکنـده و  هیبودجـه سـا صیالمـال و تخصـتیب عیاقسام توز ۀبر هم يچون چترهم »عدالت« اریمع 
در زمـان برخـی از وجـوه اولویـت  است. یاسالم دگاهیآنها از د ۀنیبه صیتخص یآن شرط اصل تیرعا

  معیارها نیز در خالل بحث بیان گردید.تزاحم 
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