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In Islam’s financial system, the most important financial resources of 

the government are zakat, khums, jizya, kharaj, and anfal. In the 

modern era, apart from fixed financial taxes, governments are 

obliged to levy non-fixed and variable taxes. The question is, 

whether or not it is permissible for an Islamic government to levy 

such taxes? The present study will attempt to answer the above-

mentioned question by describing and analyzing the teachings of 

various schools of Islamic jurisprudence on this topic. The results of 

the study show that the government is permitted to levy new and 

variable taxes on the people as a so-called secondary rule. This is 

verified by significant reasons including Quranic verses, Prophet 

Muhammad’s sayings, and actions of the infallible Imams. Most 

scholars of the Islamic jurisprudential schools have issued fatwas 

confirming this form of taxation. 
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.شا،  تر ادن وظایف حکومشت اود. در عصر حاضر با توجه به سنگینمحسوب می
.ای غیرثابت و متغیری نیز از مردم بگیرنشد. سشلال ایشن    ا .ا مجبورند مالیدولت

.ایی از مردم توسط دولت جشایز اسشت یشا    است ره اصوالً آیا گرحتن چنین مالیا 
.ای حقه ماا.  اس می و خیر؟ پژو.  حاضر با تکیه بر توصیف و تحلیل گزاره
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 مقدمه

ترین درآمشد.ای  عنوان نخستین و مهممالیا  مظهر حارمیت دولت است و با توجه به نق  مهمی ره به
رند، از ا.میت بسزا و جایگا.ی ویژه در نزد دولشت برخشوردار   .ای عمومی ایفا میعمومی در تأمین .زینه

المال در نظشام اسش می   ترین درآمد.ای بیت(. طبق منابع حقهی و تاریخی، مهم16: 1387است )رستمی، 
ی درآمشد.ای حاصشل از رششاورزی و    زرا ، خمس، جزیه، خراج و انفال بوده است. با توجه بشه گسشتردگ  
.ای مفتوحک رشاورزی و نسبت باالی دامپروری، وجود غنایم جنگی حراوان، وجود ا.ل ذمه و اجارۀ زمین

.ا را داات. حجشم ایشن درآمشد.ا در برخشی     المال در آن زمان توانایی انواع .زینهسهم بخ  دولتی، بیت
.شای اضشاحی،   علت .زینشه ه رردن آن را نداات و گاه بهرسید ره دولت توان .زینحدی می.ا گاه بهسال

تشوان ادعشا رشرد رشه غیشر از      اد. در مجموع برحس  موارد تاریخی مینیاز به وضع مالیا  جدید پیدا می
ای وجود ندااته است. حال سلال خمس، زرا ، غنایم، حی، انفال، جزیه، و خراج درآمد.ای مالیاتی عمده

.ایی بر عهده دارد و برای انجام آنها، ی و با توجه به اینکه .ر دولتی مسئولیتاین است ره در ارایط حعل
به درآمد.ایی نیاز دارد، آیا وضع مالیا  مشروع است یا اساساً باید به منابع مالی اس می ذرراده تکیه و 

در حقشه  عبشار  دیگشر، آیشا    توان چیزی جدید تحت عنوان مالیا  متغیر وضشع رشرد؟ بشه   ارتفا ررد و نمی
اس می جایی برای مالیا  جدید وجود دارد یا خیر؟ یعنی اصوالً تارنون در حقه در این بشاره بحیشی اشده    

.ا چیست؟ از آنجا ره پژو.  و تحقیق مسشتقلی رشه   گونه مالیا است یا نه؟ و باألخره مستند حقهی این
ی رند، وجود ندارد، پژو.ششگران  جوان  این ی یه را از دیدگاه حقه مقارن و ماا.  مختلف اس می بررس

.ای ماا.  مختلف اس می )حنفی، مالکی، اشاحعی،  در پژو.  حاضر با توصیف و تحلیل مبانی و گزاره
.ای مارور برآمده و با استناد به نظر حقها، پس از حنبلی، ظا.ری و امامیه( درصدد پاسخگویی به پرس 

انشد. ناگفتشه نمانشد    وضع مالیا  توسط دولشت اراهشه داده   ارح و بررسی، دالیلی را برای جواز یا عدم جواز
بررسی مبانی و نظر.ای حقها در خصوص جواز یا عدم جواز وضع مالیا  بر مردم توسشط دولشت و تبیشین    

 بشاور  و اعتقشاد  نشوعی  آن، مبشانی حقهشی   از آگا.ی بسا باحلسفک آن از این حیث ا.میت زیادی دارد ره چه
عامشل   عنشوان بشه  وضشعی  یوانین از منزلت بی  آن، منزلت یطع، طوربه ره داو مردم ایجاد برای درونی

.شایی رشه دولشت از مشردم     عبار  دیگر، اگر برای مردم تبیشین اشود مالیشا    است. به بازدارنده محرک یا
گیرد، اساس و چارچوب دینی دارد، یک اخص مسلمان در جامعک اس می بهتر نسبت به پشایرش آن  می

ا اینکه گفته اود مبنای آن حقط یانون است. در پژو.  حاضشر پشس از ذرشر مقدمشه، در     رند تایدام می
اود. در بخ  سوم، به ضرور  وجود مالیشا  پرداختشه اشده اسشت.     اناسی میبخ  دوم مالیا  مفهوم

بخ  چهارم، جواز یا عدم جواز وضع مالیا  جدید بر مردم را از دیدگاه حقه مقارن به بحث گاااته است 
 اود..ا و نتایج تحقیق بیان میر بخ  پنجم، یاحتهو د
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 پیشینه. 1

.ا و اط ع پژو.شگر تنها پژو.  مستقلی ره به موضوع مبشانی حقهشی مالیشا  پرداختشه،     حس  بررسی
 .شای مالیشا   حقهشی  مبشانی  بررسشی »( بشا عنشوان   1393ای از عبدالجبار زرگوش نس  و .مکاران )مقاله

بشه   اسش می  حقشوق  و حقشه  .شای پشژو.  مجلشک علمشی ش پژو.ششی       38است ره در امارۀ  «غیرثابت
بابل به چاپ رسشیده اسشت. پشژو.  مشارور حقشط بشه مبشانی         واحد اس می آزاد امتیازی دانشگاهصاح 

مشروعیت اخا مالیا  از مردم توسط دولت در حقه امامیه پرداخته و ادلک مشروعیت آن را از مبانی حقهشی  
 اند.و در پایان به جواز آن رسیدهامامیه برداات ررده است 

تفاو  پژو.  حاضر با پژو.  مارور این است از آنجا ره حقشه اسش می حشدایل دربرگیرنشدۀ پشنج      
دستگاه حقهی اامل امامیه، حنفیه، مالکیه، ااحعیه و حنابله است، سزاوار است پژو.  راملی تمام ادله را 

ن نتیجک آن را اع م رند تا دیگر جایی برای بحث بشایی  از تمام حقهای ماا.  اس می بررسی و بعد از آ
نماند و موضوع از تمام جوان  بررسی اود. پس امتیاز پژو.  حاضر پرداختن به مبانی جواز یا عدم جواز 

ره ذرر اد، با بررسی گونهصور  تطبیقی بین ماا.  اس می است تا .ماناخا مالیا  دولتی از مردم به
ی مردم با .ر ما.  حقهی به ادلک جواز پرداخت مالیا  پی ببرند و با رمال اطمینشان  در این موضوع تمام

 و بدون ابهه آن را پرداخت رنند. 

 

 شناسی مالیاتمفهوم. 2

 . مالیات در لغت1. 2

: 1381در لغت و ادبیا  حارسی رلمک مالیا  جمع رلمک مالیه است. مالیشه بشه معنشای دارایشی )صشدری احششار،       
( آمده است. مالیا  .م به معنای باج، خراج و وجو.ی ره مشأموران  901: 1398اال و پول نقد )عمید، ( و ر1143

 (.480: 2، ج 1386گیرند )معین، دولت برحس  یانون از صاحبان ام ک، ارضی و مستغ   و غیره می

نشای زدن و  به مع« ضرب»به مالیا  اط ق اده است. از واژۀ « ضریبک»در لغت و ادبیا  عرب واژۀ 
وضع رردن گرحته اده است. جمع آن ضرای  است و به معنای باج، عوارض، حقوق گمررشی، مالیشا  و   

 (.600: 1393؛ آذرنوش، 33: 7تا، ج ؛ حرا.یدی، بی550: 1ق، ج 1414منظور، خراج آمده است )ابن
 

 . مالیات در اصطالح2. 2

توان دریاحت ره بشا  اده است ره با دیت در آنها می در بین حقهای اس م، تعاریف مختلفی از مالیا  اراهه
اده، تعاریف بیشتر حقها به .م نزدیک و در نهایت گویشای یشک چیشز اسشت.     وجود تعاریف اخت حی اراهه

 اود.ارنون به برخی از این تعاریف اااره می
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بر ثروتمندان .نگام عنوان وظیفه آنچه ره امام آن را به»گونه مالیا  را تعریف ررده است: غزالی این
 («.177ق: 1413؛ غزالی، 236ق:  1390رند )غزالی، المال وضع میخالی بودن بیت

یابیم ره ایشان دریاحت مالیا  از ثروتمندان را منوط بشه خشالی بشودن    با دیت در تعریف غزالی در می
ا  بر ثروتمندان را در المال دانسته است، یعنی مفهوم مخالف این گفته این است ره ایشان وضع مالیبیت

المال وجود دارد رشور المال خالی نبااد و حکومت اس می بتواند با توجه به آنچه در بیتره بیت.نگامی
 را اداره رند، جایز نیست.

خاطر حاجت و نیاز واج  ررده و از آنچه ره امام بر ثروتمندان به»گوید: جوینی در تعریف مالیا  می
 («.274ق: 1401، گیرد )جوینیآنان می

 تعریف مارور نیز مانند تعریف غزالی گرحتن مالیا  از ثروتمندان را منوط به حاجت و نیاز حارم دانسته است.
تعاریف دیگری نیز از مجامع حقهی و حقهای معاصر ماا.  اس می در مورد مالیا  اده است ره به 

 اود.اختصار پرداخته میدو تعریف از آنان به
للکویشت،   اإلسش میک  والشئون األویاف اود )وزارۀچیزی است ره از ثروتمندان گرحته می مالیا  آن»
 («.378: 38ق، ج 1404

 0(«.1979: 3تا، ج دور از .رگونه یصد یربت و عباد  )زحیلی، بی مالیا  عبار  است از التزام مالی محض به»
.شایی از جملشه گشرحتن مالیشا  از     ه.شا و مشخصش  در تعریفی ره از مالیا  توسط حقها ذرر اد، مللفه

.شای  ثروتمندان، نیاز و حاجت دولت، التزام مالی و عدم یصد یربشت ذرشر اشد رشه برخشی از آن ویژگشی      
ذرراده با تعریف مالیا  در عصر حاضر .مخوانی دااته و برخی نیز مطابقت ندارد. ارنون پس از بررسی 

آن حقشوق  »گونه تعریف رشرد:  دی رلی مالیا  را اینبنتوان در جمعو دیت در تعاریف حقهای اس می می
تواند تحت ارایط خاصی آن را وضع رند و مقشدار و مشوارد اسشتفاده و نسشبت     مالی ره حارم اس می می

.ای ضروری و یا مطابق مصشلحتی  خاصی برای آنها در اس م در نظر گرحته نشده است؛ بلکه تابع .زینه
 «است ره مدنظر حارم اس می است.

 

 بررسی و تبیین ضرورت وجود مالیات. 3
دار است و برای انجشام آن امشور، بشه    .ایی را عهدهنظر به اینکه .ر دولت و حکومتی، واجبا  و مسئولیت

توانشد دو نشوع بااشد:    رنشد، مشی  .ایی ره دولت اراهه میدرآمد.ا و منابع مالی نیاز دارد، خدما  و سرویس
اشود و دولشت در برابشر آن خشدما ،     ص به احراد معین عرضشه مشی  صور  واضح و مشخیسمتی از آن به

رند، مانند خدما  مربوط به آب، بشرق، تلفشن، گشاز و    مبالغی با عنوان اجر  و پاداش خدما  دریاحت می
صشور  نامششخص، نشامعین و غیریابشل     غیره. بخ  دیگری از خدما  دولت .ست ره عموم مشردم بشه  
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.شا و  اوند، مانند تشأمین امنیشت اشهر.ا و راه   مند میرنند و از آن بهرهمحاسبه از آن خدما  استفاده می
.شایی  .ا و .مچنشین ایجشاد و ادارۀ رسشانه   .ا، پارک.ا، سد.ا، خیابانمرز.ا، ایجاد آبادانی مانند احداث راه

طشور  .مچون رادیو، تلویزیون، نظاحت اهر.ا و امارن عمومی و حفظ بهداات محیط زیست و غیشره. بشه  
توانند مبلغ و اجر  مشخصی از مردم دریاحت رنند، زیرا .ا در برابر این خدما  ذرراده نمیول دولتمعم

توان میزان استفادۀ احراد از آنها را دییقاً مشخص ررد. بشرای میشال   ای .ستند ره نمیگونهاین خدما  به
ی ره صرف تأمین امنیشت  اتوان محاسبه ررد ره یک اخص چه مقدار یا معادل چند درصد از .زینهنمی

یک اهر یا مکان خاصی اده، برخوردار بوده یا چقدر از روانایی معابر عمومی استفاده رشرده اسشت. بشه    
ای نیشاز دارنشد رشه    .ا و سایر خدما ، به درآمد.ا و منابع مالی.ا برای تأمین این .زینه.مین دلیل دولت

 باید از راه دریاحت مالیا  آن را تأمین رنند.
اند، بشرای  .ا یرار داده اده.ایی ره در ارع برای سروسامان دادن به امور و رحع نیازمندیمالیا پس 

ای پی  آید، رارگزاران جامعه با رعایشت عشدل و انصشاف    ره ارایط ویژهارایط عادی است؛ اما .نگامی
آن .سشتند )ررباسشیون و   .ایی را بر درآمد مردم یرار د.ند و مردم نیز موظف به پرداخت توانند مالیا می

 (.254: 1394رستمی، 
.شای اسش می صشدق    صور  ویژه و خاص دربشارۀ دولشت  توان گفت ره این ضرور  بهبا نگا.ی دییق می

.ا بیشتر و بشاالتر اسشت، زیشرا یشک دولشت      .ای اس می از سایر دولت.ا و وظایف دولترند، زیرا مسئولیتمی
تشری  و حفظ آرام  و پاسداات مرز.ای  ارتفا رند، بلکه وظشایف سشنگین   تنها باید به ایجاد امنیتاس می نه

مانند توسعک علم و حر.نگ و دین، احزای  عمران، آبادانی، رحاه، ایجاد و بریراری عشدالت در .مشک اشئون آن و    
.شای  یا .ا و وظایف، مالدرآمد جامعه را نیز بر عهده دارد. پس برای انجام این مسئولیتتأمین معاش ایشار رم
 اش است، برآید..ا بتواند از وظایف خطیری ره بر عهدهاود تا دولت با آن .زینهمشخصی وضع می

 

  های دولتیمالیات وضع جواز عدم یا جواز. 4
حقهای ماا.  اس می در اینکه آیا جایز است بر مردم مالیا  توسط دولت واج  اود یشا خیشر؟ بشا .شم     

 ه دو یول وجود دارد. اند و در این باراخت ف ررده
 

 . جواز وضع مالیات1. 4

؛ 242: 2، ج 1384(، مشالکی )یرطبشی،   336: 2ق، ج 1412عابشدین،  جمهور حقهای مشاا.  حنفشی )ابشن   
(، حنبلشی  12: 6ق، ج 1415؛ خطی  اربینی، 177ق: 1413(، ااحعی )غزالی، 619: 2ق، ج 1412ااطبی، 

ق: 1423( و امامیشه )خمینشی،   281: 4تا، ج یه )ظا.ری، بی(، ظا.ر337: 30ق، ج 1416تیمیه حرانی، )ابن
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( یاهل به جواز وضع مالیا  توسط دولت .ستند. البته حقهشای نامشدار و   290: 4ق، ج 1409؛ منتظری، 51
( از اشیو  جامعشک األز.شر، درتشر یوسشف      126ق: 1421معاصری .مچون ایخ محمود التو  )التو ، 

( و درتشر  1979: 3تشا، ج  (، درتر و.بک الزحیلی )زحیلشی، بشی  988-992: 2: ج 1393القرضاوی )یرضاوی، 
 ( نیز یاهل به این دیدگاه .ستند.50ق: 1422داغی، علی القره داغی )یره

ق( از حقهای حنفی یول ما.  حنفی را در این مورد جشواز وضشع مالیشا     1252عابدین )متوحای ابن
توانشد تحشت اشرایطی    ت و ضشرور  و نیشاز مشی   داند و معتقد است دولت در صور  حاجتوسط دولت می

.ا، اجر  نگهبانان، تجهیز سپا.یان تواند برای اص ح راهحارم می»گوید: مالیا  وضع رند و در ادامه می
المشال خشالی   .ا .مه منوط به این است رشه بیشت  و نظامیان، حدیک اسیران جنگی، مالیا  وضع رند و این

 (.336: 2 ق، ج1412 عابدین،)ابن« ل چیزی برای آنها پرداخت رندالمابااد و دولت نتواند از بیت
گویشد:  رنشد و مشی  .ق( از حقیهان مالکی در مورد جواز وضع مالیا  ادعای اجمشاع مشی  671یرطبی )متوحای 

زرا  پرداخت اد امشا حاجشت و نیشازی     نکهیا.مک علمای اس می بر این اتفاق و اجماع دارند ره ویتی بعد از »
 (.242: 2، ج 1384)یرطبی، « لمانان پی  آمد، واج  است ره بر مردم ]ثروتمند[ مالی را وضع رردبرای مس

ق( از دیگر حقهای مالکی اخا مالیا  توسط دولشت از ثروتمنشدان را در اشرایطی    790ااطبی )متوحای
بر »گوید: و میدارد داند و یول راجح ما.  مالکی را نیز .مین یول، یعنی یول به جواز بیان میجایز می

امام واج  است ره تحت ارایط خاصی مانند احزای  تعداد سربازان برای محاحظت از مرز.ا، حمایشت از  
المشال، بشر ثروتمنشدان    تمامیت ارضی دولت اس می، تأمین معیشت سربازان و نظامیان و خالی بودن بیت

 (.619: 2ق، ج 1412)ااطبی، « مالیا  وضع رند
امشام و حشارم بشرای مصشالح      رشه ی.نگامهل به جواز وضع مالیا  بر ثروتمندان، حقهای ااحعی نیز یا

ق( از حقهای نامدار ااحعی در این مشورد ابشراز   505عمومی نیاز به آن دااته بااد، .ستند. غزالی )متوحای 
بشه  ویتی دستان از مال تهی اد و مالی برای احتیاجا  نظامیان پیدا نشود، آنگاه نظامیشان  »دااته است: 

رار.ای دیگری ]غیر از اغل خوداان[ روی آورده و آنگاه ممکن است دامن در رششور اسش می رخنشه    
ای توسط دامنان به پا اود، لاا جایز است بر ثروتمندان جامعک اس می به یدر نیاز سربازان رند و یا حتنه

 (.177ق: 1413)غزالی، « و نظامیان مالیا  وضع اود
امشام و حشارم اسش می    »ق( از حقیهان حنبلی در آثارش گفتشه اسشت:    728ی تیمیه حرانی )متوحاابن
تیمیشه حرانشی،   )ابشن « نیاز نظامی برای جهاد، مالیا  وضع رنشد  خصوصبه.نگام نیاز تواند بر مردم بهمی

 (.337-338: 30ق، ج 1416
.نگشام  را بشه  گااران ما.  ظا.ریه وضع مالیشا  ق( از ملسسان و پایه456حزم ظا.ری )متوحای ابن

بر .مک ثروتمندان یک جامعه است ره بشه حقیشران   »گوید: داند و میمصلحت و ضرور  جامعه واج  می
جامعک خود برسند و وظیفک حارم است تا آن ثروتمندان را بشرای رمشک بشه نیاز.شای حقشرا اجبشار رنشد و        
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.نگشام حاجشت و ضشرور      .مچنین برای تأمین غاا، لباس زمستانه و تابستانه، مسشکن و تشأمین آب در  
 (.281: 4تا، ج ظا.ری، بی« )واج  است امام از آنان مالیا  بگیرد

اند: نظر داده نیچنامام خمینی )ره( از حقهای معاصر امامیه در مورد وضع مالیا  توسط حارم اس می 
 سپاه، بسیج و کتدار در علیهم، اللّه صلوا  اهمه، دیگر و رسول ح ر  ره را والیتى و اختیارا  .مان »

 اختیشارا   .مان خداوند دااتند، مسلمانان مصالح در آن صرف و مالیا  گرحتن استانداران، و وال  تعیین
 (.51ق: 1423)خمینی، « است داده یرار حعلى حکومت براى را

آبادی از حقهای معاصر امامیه در تبیین جواز وضشع مالیشا  توسشط دولشت معتقشد      اهلل منتظری نجفآیت
ویتی تحت ارایط خاصی مانند حفظ نظام اس می و تأمین منابع مالی برای آن به مال و منابع مالی » است:

نیاز پیدا رردیم جایز و بلکه واج  است تا حارم اس می برای رحع حاجت و نیاز.ای خود با رعایشت عشدل و   
 (.290: 4ق، ج 1409، )منتظری« انصاف مالیا  وضع رند و بر مردم نیز واج  است تا آن را بپردازند

از ایوال حقها گاات و با تتبشع در منشابع و مصشادر حقشه مقشارن و مشاا.  مختلشف         آنچهبا توجه به 
 بندی ررد:گونه خ صه و دستهتوان نظر حقها در مورد جواز وضع مالیا  را اینطور رلی میاس می، به

انشد، وضشع   ط دولشت اسش می  جمهور حقهای ماا.  اس می ره یاهل به جواز وضع مالیشا  توسش   .1
اند ره مفهشوم مخشالف آن   المال دانستهمالیا  را منوط به نیاز، ضرور ، حاجت و خالی بودن بیت

.ای دیگری حاجا  خشود را بشرآورده رشرده و دیگشر حاجشت و      اود ره ویتی دولت از راهاین می
فاف مخارج جامعه را بد.د، المال نیز در آن وجو.ی و مالی نیز بااد و رنیازی ندااته بااد و بیت

 تواند مالیاتی جدید بر مردم وضع رند؛دیگر دولت نمی

توان گفت ره بیشتر آنان وضع مالیا  را بر امور نظشامی و  با دیت در نظر.ای حقهای اس می می .2
تشرین و  اند. البته ایشن امشری طبیعشی اسشت، زیشرا در آن زمشان مهشم       پاسداات مرز.ا بیان ررده

و یکپارچگی مقابل دامنان و حفظ اسشتق ل بشود و    از جامعک اس می حفظ وحد ترین نیاساسی
 .ای امروزی نیاز.ای جدید دیگری نداات؛دولت مانند دولت

و .مشه روی ایشن رلیشدواژه تأریشد      بیشتر حقها، ملدیان مالیاتی را ثروتمندان جامعه معرحی رشرده  .3
  نبشوی، زرشا ، خمشس خشراج و دیگشر      اند. طبیعی است ره بنابر نصشوص یشرآن و روایشا   دااته
اود و این مالیا  جدید و متغیر نیز .ماننشد دیگشر   .ای ثابت اس می از ثروتمندان اخا میمالیا 
 اود؛.ا اخا می.ای اس می از ثروتمندان برای رمک به نیازمندان و رحع حاجا  دولتمالیا 

انشد. طبیعشی   .ا تأرید دااتهه مالیا گونبرای صرف این« مصالح عمومی»برخی حقها بر رلیدواژۀ  .4
.ا، مرز.ا و غیره .ا و مصالح عمومی مانند راهالمال است، صرف .زینه.ایی ره در بیتاست مال

 اود نه صرف مصالح خصوصی احراد؛
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.ایی را منوط به عدل و انصاف ررده طور آاکار، وضع چنین مالیا درستی و بهبرخی حقها نیز به .5
ا.ان گرحتن مالیا  به ایوۀ صحیح و طبق موازین دینی .سشتند و معتقدنشد رشه    .ا خوو از دولت

نباید به ثروتمندان و ملدیان مالیاتی چنان حشار آورد ره دیگر نتوانند به ااتغال و درآمدزایی ادامه 
 ای ندااته بااند.د.ند یا دیگر برای آن انگیزه

 

 . دالیل قائلین به جواز وضع مالیات1. 1. 4

 . قرآن1. 1. 1. 4

 وَالْمَلَاهِکَشکِ  الْآخِرِ وَالْیَوْمِ بِاللَّشهِ آمَنَ مَنْ الْبِرَّ وَلَشکِنَّ وَالْمَغْرِبِ الْمَشْرِقِ یِبَلَ وُجُو.َکُمْ تُوَلُّوا أَن الْبِرَّ لَّیْسَ»الف( 
 وَحِشی  وَالسَّشاهِلِینَ  السَّشبِیلِ  وَابْشنَ  وَالْمَسَشارِینَ  تَشامَى وَالْیَ الْقُرْبَى ذَوِی حُبِّهِ عَلَى الْمَالَ وَ آتَى وَالنَّبِیِّینَ وَالْکِتَابِ
 الْبَشأْسِ  وَحِشینَ  وَال َّرَّاءِ الْبَأْسَاءِ حِی وَالصَّابِرِینَ عَا.َدُوا إِذَا بِعَهْدِ.ِمْ وَالْمُوحُونَ الزَّرَاۀَ وَآتَى الصَّلَاۀَ وَأَیَامَ الرِّیَابِ
 (. 177)بقره: « 1الْمُتَّقُونَ .ُمُ ولَشئِکَوَأُ صَدَیُوا الَّاِینَ أُولَشئِکَ

چگونگی استدالل به آیک رریمک مارور در مورد جواز وضع مالیا  معتقدنشد رشه خداونشد در     یاه ن در
رشه بشه پرداخشت مشال بشه      « الْمَشالَ  آتَشى »ره به پرداخت زرا  اااره دارد، به « الزَّرَاۀَ آتَى»بر آیه ع وه

ماندگان و گدایان و آزاد رردن بردگان اااره دارد نیشز دسشتور داده   ینوایان و درراهخویشاوندان، یتیمان و ب
غیر از زرا  نیشز .سشت رشه    است و مراد از پرداخت مال چیزی جدا از زرا  است، زیرا در مال چیزی به

 ممکن است به مالیا  اااره دااته بااد.
 «الْمَشالَ  آتَشى »در مشورد  »گوید: مورد میق( از مفسران بزرگ اس م در این 606حخر رازی )متوحای 

اند ره منظور زرا  است ره این یولی ضعیف اسشت، زیشرا   بین علما و مفسران اخت ف است. برخی گفته
اود ره مراد از پس ثابت می«. الزَّرَاۀَ آتَى»خداوند در رنار سفارش به نماز به زرا  نیز اااره ررده است: 

 .(216: 5ق، ج 1420)حخر رازی، « واج  است آن چیزی غیر از زرا  است ره
« حُبِّهِ عَلَى الْمَالَ آتَى»مراد از »ق( از دیگر مفسران ذیل این آیه چنین گفته است: 671یرطبی )متوحای 

اند منظور .مان زرا  مفروضه اسشت رشه   این است ره در مال حقی غیر از زرا  نیز .ست، برخی نیز گفته
.مراه نماز ذرر ررده است و این خود دلیل بشر آن اسشت رشه    خداوند زرا  را بهاین یول ضعیفی است، زیرا 

                                                           
 روز و خدا به رسى ره است آن نیکى بلکه بگردانید، مغرب[ یا] و مشرق سویبه را خود روى ره نیست آن نیکورارى. »1

 و خویشاوندان به دااتن ، دوست وجود با را[ خود] مال و آورد، ایمان پیامبران و[ آسمانى] رتاب و حراتگان و بازپسین
 و بد.د، را زرا  و دارد، برپاى را نماز و بد.د، بندگان[ رردن آزاد راه] در و گدایان و ماندگانراه در و وایانبین و یتیمان
 ره رسانى آنانند اکیبایانند؛ جنگ .نگام به و زیان، و سختى در و وحادارانند؛ خود عهد به بندند، عهد چون ره آنان
 «پر.یزگارانند. .مان آنان و اند،گفته راست
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نبااد و منظور زرا  بااد مطلش  تکشرار    نیچننیاالمال چیزی غیر از زرا  است، چه آنکه اگر منظور از آتی
زرشا  نیشز   اگر بعشد از پرداخشت    نکهیااند بر نیاز به تکرار نیست و مسلمانان .مه متفق رهیدرحالاده است، 

 (.241: 2، ج 1384)یرطبی، « حاجتی برای مسلمانان پی  آمد واج  است ره مالی را بپردازند
المشال بشالی واجش  بشر     منظور از آتشی »( در تفسیر این آیه چنین گفته است: ق1371مراغی )متوحای 

« سشتگی دارد مسلمانان است ره مقید به زمان و نصاب خاصی نیست؛ بلکه به حال د.نده و گیرنشده آن ب 
 (.57: 2، ج 1365)مراغی، 

زرا ، حقشی دیگشر    جزبهاود ره در اموال با دیت در آرای مفسران در خصوص آیک مارور مشخص می
توانشد در صشور    نیز وجود دارد ره با توجه به آن یاه ن به جواز معتقدند ولی امر مسلمین، امام و حارم مشی 

 عنوان مالیا  وضع رند.قرا و مصالح عمومی جامعه، چیزی بهراحی نبودن اموال زرا ، برای نیاز.ای ح
حقی بوده است رشه یبشل از حشرض اشدن     « المال إیتاء»ممکن است برخی این ااکال را بگیرند ره 

زرا  واج  بوده است ره ویتی زرا  حرض اد، دیگر این حق نسشخ اشد. در جشواب بشه ایشن ااشکال       
د در یک آیه در جزء اول آن ایتاء المال را واج  رند، بعشد  توان گفت ره چگونه ممکن است ره خداونمی

است رشه در یشک    رمعقولیغنسخ رند. این چیزی « الزراۀ وآتى»وسیلک در .مان آیه در جزء آخر آن را به
 وسیلک چیز دیگر نسخ اود.آیه اول یک چیز واج  امرده اود و ب حاصله به

  (.219)بقره: « 1الْعَفْوَ یُلِ یُنفِقُونَ مَاذَا وَیَسْأَلُونَکَ»ب( 
اند رشه  اود؛ برخی آن را چیزی دانسته، بین مفسران اخت حاتی دیده میاستمعنای عفو چه  نکهیادر 

.ای داوطلبانه به احراد نیازمنشد یشا   آید مانند رمکبعد از پرداخت زرا  از خرج و مخارج زندگی اضاحه می
 (.145: 2، ج 1365برای مصالح عمومی جامعه )مراغی، 

آنجا ره این معنى، بسشیار  » گونه آورده است:منظور از واژۀ عفو چیست این نکهیااهلل مکارم ایرازی در آیت
گسترده است، بر مصادیق گوناگونى اط ق اده، از جمله بخش  و آمرزش، از بین بردن اثر، حد وسط و میانشک  

نظشر  دو معنى اول متناس  با مفهوم آیه نیست و به .ر چیز، و مقدار اضاحى چیزى، و بهترین یسمت مال، ظا.راً
رسد، مراد یکى از سه معنى اخیر بااد، یعنشى در انفشاق حشد وسشط را رعایشت رنیشد و یشا مقشدار اضشاحى از          مى

ارزش مشال نرویشد، از بهتشرین    .شای بشی  .نگام انفاق به سراغ یسشمت .ای خود را انفاق نمایید و یا بهنیازمندی
حتن آن براى خودتان به خاطر مرغوبیت سهل و آسان است در راه خدا نیشز از .مشان انفشاق    .ا ره بر گریسمت

 (.120: 2، ج 1371)مکارم ایرازی، « رنید. در روایا  اس مى نیز، آیه حوق به .مین معنى تفسیر اده است
آیا این انفاق و بخش  ره از واژۀ عفو مسشتفاد اشده اسشت، واجش  اسشت یشا مسشتح ،         نکهیاحال 

مشخص نیست، اما یاه ن به جواز وضع مالیا  توسط دولت به این آیه استدالل ررده و معتقدند منظشور  

                                                           
 «را.[ خود نیازمندى بر] مازاد: بگو رنند؟ انفاق چیزى چه: پرسندمى تو از و. »1
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تواند آن را از مشردم بگیشرد و   عنوان مالیا  میاز عفو .مان چیزی است ره در مال زیاده است و دولت به
 .ای مورد نیازش خرج رند.در راه

 (.  19)ذاریا : « 1وَالْمَحْرُومِ لِّلسَّاهِلِ حَقٌّ أَمْوَالِهِمْ حِی»ج( 
(. برخشی  124: 26ق، ج  1412اند )طبشری،  برخی مفسران منظور از حق در آیه را .مان زرا  دانسته

(؛ برخی .م آن را حقی واجش   179: 26، ج 1365مراغی، اند )ی داوطلبانه دانسته.اانفاقو  .اصدیهآن را 
(. یاه ن به جواز وضع مالیا  به این آیه بشرای اثبشا    234: 9، ج 1372اند )طبرسی، و نوعی دِین دانسته

غیر از زرا  از مال اضشاحه  دانند ره بهجواز مالیا  استناد ررده و منظور از حق در آیه را .مان چیزی می
رسد با توجه به ظا.ر آیشه و معنشای واژۀ   نظر میبه عنوان مالیا  به دولت پرداخت اود.آید ره باید بهمی
ره وجوب زرا  و حکم آن در مدینشه نشازل    آنجابتوان از آن نوعی وجوب را دریاحت ررد و گفت از  حق،

توان گفت ره منظور از حشق معلشوم چیشزی غیشر از     اند، میاده و آیک مارور و .مک آیا  این سوره مکی
ارعی دانسشت   .ای مقررتوان آن را نوعی مالیا  و پرداختی واج  غیر از مالیا زرا  واج  است و می

 پردازد.ره حرد موظف آن را تحت ارایطی و در زمان خاصی ره حارم ارع تشخیص داد، می

 (.199)اعراف: « 2الْجَا.ِلِینَ عَنِ وَأَعْرِضْ بِالْعُرْفِ وَأْمُرْ الْعَفْوَ خُاِ»د( 
دارند رشه  معنای عفو چیست، بین مفسران و .مچنین حقها اخت ف وجود دارد. برخی اعتقاد  نکهیادر 

خداوند به پیامبر )ص( دستور داده است تا مال زیادی و اضاحی مردم را از آنان بگیرد ره البته بعد.ا با آیک 
.شای مشالی   (. برخی .م معتقدند این آیه ربطی به بحث787: 4، ج 1372اود )طبرسی، زرا  منسو  می

است، و گا.ى به معنى حد وسط و میانه،  ندارد. آنان معتقدند عفو گا.ى به معنى مقدار اضاحى چیزى آمده
و گاه به معنى یبول عار خطارار و بخشیدن او، و گاه به معنى آسان گرحتن رار.شا. یشراهن آیشا  نششان     

انشد  د.د ره آیک مارور با مساهل مالى و گرحتن مقدار اضاحى از اموال مردم ره بع شى مفسشران گفتشه   مى
آسان گرحتن و گاات و انتخاب حد وسط و میانه اسشت )مکشارم    ارتباط ندارد، بلکه مفهوم مناس ، .مان

ق، 1404دانند ره اضاحه بر نفقه بااد )نجفی، . اما برخی حقها آن را چیزی می(120: 2، ج 1371ایرازی، 
سب  یاه ن به جواز با استناد به آیک رریمک مشارور  ( ]یعنی از مخارج زندگی زیاده بیاید[. بدین228: 15ج 

تواند آید و دولت میره منظور از عفو .مان زیادۀ مال و مال اضاحی است ره از مخارج اضاحه می معتقدند
 عنوان مالیا  بگیرد.آن را به
رسد با توجه به معانی واژۀ خا العفو بتوان آن را نوعی مال و نفقک اضاحه دانست ره خداونشد  نظر میبه

وسیلک آیشا  زرشا  نسشخ اشده و     اند، این آیه بهخی گفتهطورره برآن را واج  گردانده است. البته .مان

                                                           
 «بود.[ معین] حقى محروم و ساهل براى اموالشان در و. »1
 «.برتاب ر  نادانان از و ده، حرمان پسندیده[ رار] به و بگیر، را عفو. »2
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معتقدند ره نسخ وجوب مناحی بقای ای اء و  حقهاتوان بدان استدالل ررد، اما برخی راربردی ندارد و نمی
 (.293: 4ق، ج 1409وسیلک حکم حارم ارعی واج  بگردد )منتظری، تواند بهرجحان نبوده و می

تشوان گفشت رشه حشارم     اند، مشی بیان دااته حقهامفسران و برخی  آنچه پس با توجه به آیا  مارور و
 تواند بر مردم مالیا  وضع ررده و از آنان مالیا  اخا رند.اس می می

 

 . روایات2. 1. 1. 4

 لَحَقًّشا  المَشالِ  حِشی  إِنَّ: حَقَالَ الزَّرَاۀِ؟ عَنِ و سلم عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِیُّ سَأَلْتُ»الف( روایت حاطمه بنت ییس: 
 (. 39: 3، ج 1395)ترمای، « 1وُجُو.َکُمْ ... تُوَلُّوا أَنْ البِرَّ لَیْسَ: البَقَرَۀِ حِی الَّتِی اآلیَکَ .َاِهِ تَلَا ثُمَّ الزَّرَاۀِ، سِوَى

یاه ن به جواز معتقدند ره پیامبر )ص( در روایت مارور در مال به غیر از زرا  حق دیگری نیز یاهل 
توانشد  رند، پس حارم میاند ره آن .مان مالیاتی است ره برخی موایع حارم و دولت آن را وضع میاده

 مالیا  وضع رند و بر مردم واج  است ره آن را بپردازند.
روایت مارور نزد  نکهیادلیل ته را از یاه ن به جواز وضع مالیا  بپایریم، اما بهاین گف نکهیابر حرض 

 توان به آن استدالل ررد.امار رحته است، دیگر نمیمحدثان روایتی ضعیف به
انشد و روایشت   الحاحظه و مجهول دانسشته محدثان، روا  حدیث مارور را احرادی غیریابل اعتماد، یلیل

حشردی  « میمشون  حمشزۀ  أبشو »اند. برای میشال  اند، روایتی ضعیف دانستهچه ذرر رردهمارور را براساس آن
اسشت، حشردی   « القاضشی  عبداهلل ابن»ره اسم اصلی او « اریک»ضعیف اناخته اده است. حردی به نام 

حشردی مجهشول معرحشی اشده     « سوید»معرحی اده است ره حاحظک بسیار ضعیفی دااته و حردی به نام 
ویشژه آیشک   توان گفت ره آیا  یشرآن بشه  (. البته می370: 9ق، ج 1412؛ آلبانی، 75ق: 1411است )آلبانی، 

و ملیدی بشرای   سند ضعف عنوان جابرتوان از آن بهرند و میمارور در روایت، ضعف روایت را جبران می
 آن استفاده ررد.

و  عَلَیْشهِ  اهللُ صَشلَّى  النَّبِیِّ مَعَ سَفَرٍ حِی نَحْنُ نَمَابَیْ: یَالَ الْخُدْرِیِّ، سَعِیدٍ أَبِی عَنْ»ب( روایت ابوسعید خدری: 
: و سلم عَلَیْهِ اهللُ صَلَّى اهللِ رَسُولُ حَقَالَ وَاِمَالًا، یَمِینًا بَصَرَهُ یَصْرِفُ حَجَعَلَ: یَالَ لَهُ، رَاحِلَکٍ عَلَى رَجُلٌ جَاءَ إِذْ سلم
 ،«لَهُ زَادَ لَا مَنْ عَلَى بِهِ حَلْیَعُدْ زَادٍ، مِنْ حَ ْلٌ لَهُ رَانَ وَمَنْ لَهُ، ظَهْرَ لَا مَنْ عَلَى بِهِ حَلْیَعُدْ ظَهْرٍ، حَ ْلُ مَعَهُ رَانَ مَنْ
 (. 5413: 3تا، ج )نیشابوری، بی« 2حَ ْلٍ حِی مِنَّا لِأَحَدٍ حَقَّ لَا أَنَّهُ رَأَیْنَا حَتَّى ذَرَرَ مَا الْمَالِ أَصْنَافِ مِنْ حَاَرَرَ: یَالَ

                                                           
 جزبه مال در .مانا: حرمودند( ص) پیامبر پس. پرسیدند زرا  مورد در( ص) پیامبر از ایشان ره است روایت ییس بنت حاطمه . از1

 . ...سوىبه را خود روى ره نیست آن نیکورارى: حرمودند ت و  را بقره سورۀ از آیه این آنگاه. .ست نیز دیگری حق زرا 
 این در بودیم؛ .مراه سلم و یهعل اهللصلی پیامبر با سفری در: گفت ره است اده روایت عنهاهللرضی خدری ابوسعید ناز .2

 دریاحت نگا.  از سلم و علیه اهللصلی پیامبر. رردمی نگاه راست و چپ به و آمد بود، سوار اترش بر ره مردی میان،
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 جشز بشه اود ره در مال ثروتمندان مسلمانان، حقشی  یاه ن به جواز معتقدند از روایت حوق حهمیده می
 جشا بشه زرا  برای حقرای مسلمان وجود دارد و اگر حقرا بدان نیازمند بودنشد، بایشد ثروتمنشدان آن حشق را     

 توان یکی از مصادیق این حق را پرداخت مالیا  دانست.بیاورند ره می
و  وَآلِشهِ  عَلَیْشهِ  اللَّشهُ  صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ یَالَ: یَالَ وَجْهَهُ( اللَّهُ )رَرَّمَ عَلِیٍّ عَنْ»روایت ح ر  علی )ع(:  ج(
 یحاسشبهم  اللَّشه  انّ ااَل... حقشراههم  یَسَشعُ  الّشاى  القدرَ أموالهم حى المسلمین اغنیاء على حرض اللَّه إنّ: سلم
 (. 48: 4تا، ج )طبرانی، بی« 1ألیما ااباع یعاّبهم و ادیداً حساباً

توان گفت ره خداوند بر اغنیا در روایت مارور آمده است، می آنچهیاه ن به جواز معتقدند با توجه به 
زرا ، رفشاف آنهشا را نشداد،     رهی.نگامای را واج  ررده است ره و ثروتمندان نسبت به حقرا حقوق مالی

 آن را بپردازند.
در روایت و اروح محدثان و با نگاه به برخی نظر.ای مفسران در این روایت منظشور و   با اندری دیت

 مقصود از مال واج  .مان زرا  است و خروج از معنای زرا  نیازمند استینا و دالیل دیگری است.
 یُوصَشلَ  أَنْ بِهِ اللّهُ أَمَرَ ما لُونَیَصِ الَّاِینَ تَعَالَى یَوْلِهِ عَنْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو سُئِلَ»د( روایت امام صادق )ع(: 

« 2تَشزْرِیَتَکُمْ  إِلَّشا  بِشاَلِکَ  أُرِیشدُ  مَشا  وَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو یَالَ ثُمَّ رَیُرَ أَوْ یَلَّ مِمَّا سَنَکٍ رُلِّ حِی الْإِمَامِ صِلَکُ .ُوَ یَالَ
 (.216: 93، ج 1410)مجلسی، 

 زنشدگی  .زینشک  بشرآوردن  امشام  بشا  مشالی  پیونشد  بریراری از دف. گمانیاه ن به جواز معتقدند ره بی
 ادارۀ و اجتماعی .ایمسئولیت انجام برای ره است .ایی.زینه آوردن حرا.م مراد بلکه نیست؛ او اخصی
 .است.دارد و مالیا  یکی از آن .زینه نیاز آنها به جامعه
 

 . عقل3. 1. 1. 4

ی، با.م بودن، با.م .مکاری رردن، .مفکر بشودن و در یشک   از مقدما  و مبادی تکاحل و تعاون اجتماع
ر م، اجتماعی زندگی رردن است و در وایع در یک اجتماع اگر احراد آن جامعه بخوا.نشد حشردی زنشدگی    

                                                                                                                                                    
 آذویه .ر رس، و ندارد؛ مرربی ره بد.د رسی به را آن دارد، ایاضاحه سواریِ .ر رس: حرمود و است محتاج ره
 رردیم برداات گونهاین نتیجه در ررد؛ ذرر را .امال انواع و است تواهبی ره بد.د رسی به را آن دارد، اضاحی( تواه)
 .«ندارد نیازش بر مازاد اموال در حقی ما از یک.یچ ره

 ررده واج  مال مقدارى به ثروتمند، مسلمانانِ مال در خداوند،: حرمودند( ص) پیامبر ره است روایت( ع) علی ح ر  . از1
 رند.مى ادید حسابرسى آنان از خداوند .مانا نکنند، عمل خود ىوظیفه به اگر! باش آگاه بد.د، را حقرا افرف ره

 آیه منظور: حرمود پاسخ ح ر  اد، سلال «َیُوصَل أَنْ بِهِ اللّهُ أَمَرَ ما یَصِلُونَ الَّاِینَ» اریفک آیک بارۀدر( ع) صادق امام . از2
 رار این با من منظور: حرمود سپس. بسیار چه و اندک چه سال .ر در جامعه ر.بر و امام با است مالی پیوند بریراری
 رنم. پاریزه را اما ره است این حقط
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از .م بپااد و از بین برود و بشه یشول    بساچهرنند، دیگر آن اجتماع روی خیر و پیشرحت را نخوا.د دید و 
 لَهُ تَدَاعَى عُ ْوٌ مِنْهُ ااْتَکَى إِذَا الْجَسَدِ مَیَلُ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ، تَوَادِّ.ِمْ، حِی الْمُلْمِنِینَ مَیَلُ»پیامبر )ص(: 

(. ره این آیه از یرآن ملید و دلیلی روان بشر  1999: 4تا، ج )نیشابوری، بی« 1وَالْحُمَّى بِالسَّهَرِ الْجَسَدِ سَاهِرُ
یشرآن و   آنچشه گااشت و   آنچشه (. پس با توجشه بشه   10)حجرا : « 2إِخْوَۀٌ الْمُلْمِنُونَ إِنَّمَا»این گفته است: 

روایا  نبوی در مورد تعامل و تکاحل اجتماعی و .مکاری احراد در یک جامعه با .م و بشا دولشت و حشارم    
احراد باید برای  رند ره در موایعی ره حارم مصلحت بداند،توان گفت ره عقل حکم میاند، میبیان ررده

 رمک به یشر ضعیف جامعه و .مچنین مصالح عمومی مورد نیاز جامعه مالیا  پرداخت رنند.
 

 . مصلحت و ضرورت جامعه و استفاده از حق والیت امر4. 1. 1. 4

توان برای مشروعیت وضع مالیا  بر مردم توسط دولت بشدان اسشتناد رشرد،    یکی از دالیل مهمی ره می
تواند با اسشتفاده از حشق   .ای جامعه است ره .ر گاه چنین نیاز.ایی پی  آمد، حارم میمصالح و ضرور 

والیتی ره دارد، از مردم مالیا  بگیرد. ولی امر جامعک اس می برای ادارۀ جامعک خود این حق را دارد تا در 
.شا غیشرممکن   مالیا گونه صور  نیاز، مالیا  وضع رند؛ زیرا در برخی موایع ادارۀ جامعه بدون وضع این

داند، بدان دستور د.شد؛ از جملشه ایشن    برای اس م و مسلمین مصلحت می آنچهاست و امام حق دارد، .ر 
حق را دارد ره بخشی از اموال مشردم را تحشت عنشوان مالیشا  بگیشرد. امشام خمینشی )ره( در ایشن مشورد          

ررم )ص( و اهمه )ع( از امور راجع بشه  برای حقیه عادل .مک آن ائونی است ره برای رسول ا»اند: حرموده
حکومت و سیاست است و حرق میان آنها معقول نیست؛ زیرا والی ش .ر ره بااد ش مجری احکام اشریعت  

.ا و تصرف رننده در آنها، بنابر مصشلحت مسشلمین   و برپادارندۀ حدود الهی و گیرنده خراج و سایر مالیا 
 (.468: 2، ج 1368)خمینی، « است

حقیه و ولی امر مسلمین است و از آن وظشایف  فته اده است ره حق تقنین مالیا  از وظایف ولی.مچنین گ
 (.118-126: 1364اود )ر.ک: حسینی النجومی، نحو اصطیادی به حاجک الب د و مصالح العباد تعبیر میبه

را برخشی   توانند در ارایط خاص مالیا  وضع رنند و این.ای اس می میپس حارم اس می و دولت
 رند.آن را تأیید می« ضرار وال ضرر ال»یواعد حقهی مانند یاعدۀ 

                                                           
 با بدن اع اى سایر آید، درد به جسد این از ع وى رهزمانى است؛ جسد میل تعاطف، و تراحم و دوستى در ملمنان . میل1

 ررد. ندخوا. .مرا.ى را آن بیدارى، و رردن ت 
 یکدیگرند. برادر . ملمنان2
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 . استفاده از وجوب کفائی5. 1. 1. 4

.ایی پی  بیاید ره مواردی مانند زرشا  و  در برخی موایع ممکن است در جامعک اس می نیاز.ای مالی و .زینه
ک مردم وظیفه دارند ره در حد وسعشان در تشأمین آن  .ا را تأمین رنند. در این حالت .مخمس نتوانند آن .زینه

.ا اررت رنند؛ یعنی واج  رفایی است ره در صور  مصلحت و ضشرور  ماننشد ویشوع ب یشایی ماننشد      .زینه
 توحان، سیل، زلزله و نیاز برای تأمین منابع مالی جنگ، .ر مسلمانی به یدر توان خود ایدام رند.  

ر وزار  ایتصاد و دارایی در یک سخنرانی یکی از مبانی و ادلک گشرحتن  اهلل اهید بهشتی در سمیناآیت
(. البته ممکشن اسشت گفتشه اشود     298: 1397داند )مصباحی مقدم، می« وجوب رفایی»مالیا  از مردم را 

توان انجام نداد، تکلیف چیست؟ در جواب می رسچی.حال اگر رسی پیشقدم نشد و این واج  رفایی را 
اصول حقه این است ره در والیت امشر مسشلمانان اگشر، زمامشدار و حشارم و ولشی امشر         گفت ره مقت ای

تواند آنها را به انجام آن واج  مسلمین، راری را واج  دانست و مردم با میل خود آن را انجام ندادند، می
ولشی امشر    .ای رششور رشاحی نبااشد،   ایدام داوطلبانه برای تأمین منابع .زینه رهیدرصورتاجبار رند. پس 

تواند مالیا  را تحت ارایطی بگیرد، زیرا وی مسئول ادارۀ جامعه اسشت و الزمشک ادارۀ جامعشه تشأمین     می
 بودجه است، پس دولت اس می باید پشتوانک مالی دااته بااد تا بتواند جامعه را اداره رند.

 

 . عدم جواز وضع مالیات2. 4

اند، یاهل به عدم جواز وضع مالیا  جدید یا .مان مالیشا   س میبرخی حقها، ره بیشتر از حقهای معاصر ماا.  ا
.ای مشروع مشخص و تبیین اشده اسشت و   اند و معتقدند در دین اس م، زرا ، خمس و دیگر مالیا حکومتی
 عنوان مالیا  جدید یا متغیر بگیرد.تواند از مردم چیزی بهرس بعد از آن تحت .یچ ارایطی نمی.یچ

ق( و برخی حقهای معاصر 105( از تابعان )متوحای 169: 1ق، ج 1419)ابن مزاحم،  مزاحم بن ضحاک
اهلل ق( و آیشت 1392( از حقهشای حنبلشی )متوحشای    342: 3، ج 1397مانند عبدالرحمن العاصمی )عاصمی، 

 ش( یاهل به این دیدگاه .ستند.1377( از حقهای امامیه )متوحای 50-67: 1364آذری یمی )آذری یمی، 
 

 . دالیل قائالن به عدم جواز وضع مالیات1. 2. 4

 روایات. 1. 1. 2. 4

 عَلَشى  دُلَّنِشی : حَقَشالَ  و سشلم،  عَلَیْهِ اهللُ صَلَّى النَّبِیَّ أَتَى أَعْرَابِیًّا أَنَّ: .ُرَیْرَۀَ أَبِی عَنْ»أبی .ریره: الف( روایت 
 الزَّرَشاۀَ  وَتُشلَدِّی  المَکْتُوبَشکَ،  الصَّش َۀَ  وَتُقِشیمُ  اَشیْئًا،  بِهِ تُشْرِکُ الَ اللَّهَ تَعْبُدُ :یَالَ الجَنَّکَ، دَخَلْتُ عَمِلْتُهُ إِذَا عَمَلٍ

و  عَلَیْشهِ  اهللُ صَلَّى النَّبِیُّ یَالَ وَلَّى، حَلَمَّا .َاَا، عَلَى أَزِیدُ الَ بِیَدِهِ نَفْسِی وَالَّاِی: یَالَ رَمَ َانَ وَتَصُومُ المَفْرُوضَکَ،
 (. 105: 2ق، ج 1422)بخاری، « 1.َاَا إِلَى حَلْیَنْظُرْ الجَنَّکِ، أَ.ْلِ مِنْ رَجُلٍ إِلَى یَنْظُرَ أَنْ سَرَّهُ مَنْ: سلم

                                                           
 آن اگر ره رن را.نمایی عملی به مرا: گفت و آمد سلم و علیه اهللصلی پیامبر نزد صحرانشین یک»: است اده روایت ابو.ریره . از1
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یاه ن به عدم جواز معتقدند ره پیامبر )ص( در روایت مارور تنها واج  مالی را زرا  معرحی ررده و 
و بر .مین اساس دولت و حارم حشق نشدارد   غیر از زرا  .یچ چیز واجبی برای پرداخت بیان نشده است 

 ره واج  مالی دیگری را بر مردم وضع رند.
توان گفت ره در روایت بسیاری از حقوق واج  نیز بیان نشده است؛ پس عدم بیان آنها در جواب می

.ای مالی بیشان نششده   دلیل بر عدم وجوب نیست. برای میال در روایت خمس، خراج، جزیه و دیگر واج 
 پس عدم بیان آنها دلیل بر عدم وجود و وجوب آنها نیست. است،

 حَقَدْ مَالِکَ زَرَاۀَ أَدَّیْتَ إِذَا: یَالَ و سلم عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِیَّ أَنَّ .ُرَیْرَۀَ، أَبِی عَنْ» :.ریره ب( روایت أبی
 (.4: 3، ج 1395)ترمای، « 1عَلَیْکَ مَا یَ َیْتَ

، .شر رشس رشه زرشا  مشال  را پرداخشت،       ادادهمعتقدند ره با توجه به روایت ییاه ن به عدم جواز 
زرا  ره مقرر اشرعی اسشت، حقشوق     جزبهحق ندارد  رسچی.دیگری حقی مالی دیگری بر او نیست و 

 مالی دیگری مانند مالیا  بر مردم وضع رند.
و بشه روایشت ضشعیف    ( 67ق: 1411ارور روایتی ضشعیف اشناخته اشده اسشت )آلبشانی،      روایت م اوالً
پیامبر )ص(  .رچندتوان گفت ره روایت را صحیح بدانیم نیز می نکهیاتوان استناد ررد؛ ثانیاً بر حرض نمی

توان گفت رشه ایشن را در   پرداخت زرا  را موج  براهت و سایط ادن واج  مالی برامرده است، اما می
گر حاجتی برای دولشت اسش می پشی  آیشد و     اند، این در حالی است ره احالت رلی و عادی بیان حرموده

.ا، مالیشا  وضشع رشرد و یاعشدۀ حقهشی      توان برای جبران آن .زینهالمال نتواند آن را تأمین رند، میبیت
 رند.نیز آن را تأیید می« ال رورا  تبیح المحظورا »

 و سشلم  عَلَیْشهِ  اهللُ صَشلَّى  النَّبِشیَّ  عشن  سَمِعَتْهُ أَنْهَا یَیْسٍ، بِنْتِ حَاطِمَکَ عَنْ»روایت حاطمه بنت ییس: ج( 
 (.570: 1تا، ج ماجه یزوینی، بی)ابن« 2الزَّرَاۀِ سِوَى حَقٌّ الْمَالِ حِی لَیْسَ: یَقُولُ

یاه ن به عدم جواز معتقدند ره پیامبر )ص( در این روایت حقط تنها واج  مشالی را زرشا  دانسشته و    
 عهدۀ رسی نیست. دیگر .یچ واج  مالی از جمله مالیا  بر

وجشود دارد رشه   « اهلل عبشد  بشن  سشوید »روایت مارور روایتی ضعیف است و در سند آن رسانی مانند 
تشوان اسشتدالل رشرد.    (. پس به روایت ضشعیف نمشی  371: 9ق، ج 1412اخصیتی مجهول است )آلبانی، 

حته اشد نیشز بشه ایشن     .مچنین حتی اگر روایت را صحیح بدانیم، برخی ااکاالتی ره به دو روایت باال گر

                                                                                                                                                    
 زرا  و ردا برپا را نماز و مساز اریک  را رس .یچ و چیز .یچ و رن عباد  را اهلل: حرمود اوم؛ بهشت وارد د.م، انجام را

 چون و. احزایمنمی این بر اوست، دست در جانم ره ذاتی به سوگند: گفت نشینبادیه. بگیر روزه را رم ان ماه و بده را حرض
 «رند. نگاه اخص این به بنگرد، بهشتی مردی به دارد دوست .ر رس: حرمود سلم و علیه اهللصلی اهللرسول بازگشت،

 ای.ررده عمل ایدااته عهده بر ره آنچه بر پرداختی را مالت زرا  اگر: حرمودند( ص) یامبرپ است اده روایت ابو.ریره . از1
 ندارد. وجود دیگری حق .یچ زرا  جزبه مال در: حرمایندمی ره انید( ص) پیامبر از ره است روایت ییس بنت حاطمه . از2
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 توان این روایت را حجت دانست.روایت وارد است ره با وجود آن دیگر نمی
 لَشا : یَشالَ  و سشلم  عَلَیْهِ اهللُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولَ سَمِعْتُ: یَالَ عَامِرٍ، بْنِ عُقْبَکَ عَنْ»د( روایت عقبه بن عامر: 

 (.132: 3تا، ج ی)سجستانی، ب« 1مَکْسٍ صَاحِ ُ الْجَنَّکَ یَدْخُلُ
یاه ن به عدم جواز معتقدند پیامبر )ص( در این روایت گرحتن مالیا  نامشروع و به ناحق را مامت رشرده و  

ترتی  گرحتن .رگونه مشالی از مشردم   او را ا.ل بهشت ندانسته و وی را ا.ل جهنم و گنا.کار دانسته است، بدین
 توان از مردم مالیا  جدید گرحت.روع است و نمی.ای مقرر ارعی و ثابت، نامشغیر از مالیا به

توان گفت ره اوالً روایت مارور روایتی ضعیف است، زیرا سند آن دارای ضشعف بشوده و   در جواب می
( رشه دیگشر   413: 2ق، ج 1423اخصی مُدلِس بوده است )آلبانی، « إسحاق ابن»برخی از روا  آن مانند 

گر ضعف روایت را .م نادیده بگیریم، باز .م روایت بر عدم جشواز وضشع   توان به آن استناد ررد؛ ثانیاً انمی
سرزن  اده است، یعنی رسانی ره به ناحق و از « صاح  مکس»رند، زیرا در روایت مالیا  داللت نمی

.شا براسشاس اصشول و ضشوابطی و     دولت رهیدرحالگیرند. .ا را میروی ظلم از مردم مالیا  و برخی مال
رننشد  صی بدون .رگونه ظلم و با نهایت عدل و انصاف آن را از برخی مردم دریاحشت مشی  تحت یوانین خا
 را بار ررد.« صاح  مکس»توان بر آن احکام ره دیگر نمی

 

 اصل عدم. 2. 1. 2. 4

یاه ن به عدم جواز معتقدند ره اصل عدم جواز وضع مالیشا  اسشت و در یشرآن رشریم آمشده اسشت رشه        
اند و این آیه از یرآن نیشز ملیشد   رردهغ رسالت خود از مردم اجر  و مالی مطالبه نمیپیامبران در برابر تبلی

 (.109)اعراء: « 2الْعَالَمِینَ رَبِّ عَلَى إِلَّا أَجْرِیَ إِنْ أَجْرٍ مِنْ عَلَیْهِ أَسْأَلُکُمْ وَمَا».مین است: 
ی آن است و مطالبه نکشردن  توان گفت ره وضع مالیا  برای ادارۀ جامعه و مصالح عمومدر پاسخ می

 مزد و مال برای انجام رسالت مناحاتی با وضع مالیا  برای ادارۀ جامعه ندارد.
گویند ره این مطل  )اصل عدم( یک اصل رلی است و خروج از آن نیازمنشد دلیشل   آنان .مچنین می

و خمشس   اهلل آذری یمی بر .مین اسشاس حشق مشالی واجش  را تنهشا در زرشا       یوی و محکم است. آیت
داند، زیرا برای این دو، آیا  و روایا  مستفی ه وجشود دارد رشه آن را از اصشل رلشی خشارج و اسشتینا       می
 .  (54: 1364داند )آذری یمی، و گرحتن مالیا  را حرام می رندمی

توان گفت ره برای وضع مالیا  توسط دولت نیز برای خروج، دلیل یوی و محکم .ست در جواب می
 رنند.رور ، نیاز و مصلحت یک جامعه است ره برخی یواعد حقهی نیز آن را تأیید میو آن .مان ض

 ببینیشد  اشما  آخشر . داد نبایشد  مالیشا   نویسشد مشی  آیا»اند: امام خمینی )ره( نیز در جواب آذری یمی گفته

                                                           
 اود.نمی وارد بهشت به نامشروع مالیا  رنندۀجمع: مودندحر ره انیدم( ص) پیامبر از گفت ره است روایت عامر بن عقبه . از1
 است. عالمیان پروردگار بر تنها من اجر طلبم؛نمی اما از مزدی .یچ دعو ، این برای . من2
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 چنشد  روزی. اسشت  جنگمان این خرج اآلن ما میلیون صد چند دانمنمی روزی امروز ما آیا،! چقدر اط عیبی
 بنششانیم  را .مه را مردم توانیممی ما حاال حاال؟ ررد درست  اودمی امام سهم با را جنگ خرج میلیون صد
 از بیششتر  بگشردانیم،  را .شا حشوزه  .مین ره است ایاندازهبه حاال امام سهم بگیریم؟ امام سهم زور به و اینجا
 رشه  گشوییم می ما نخیر، ره بگوید آدم دحعهیک. تدول به د.ندمی بااد بیشتر اگر رمی یک نیست، .م این
 و امشام  سشهم  رجشا  از مشا  یشدر؟ این امام سهم بیاوریم رجا از جور؟ چه. بگیرد امام سهم نگیرد، مالیا  دولت
 (.255: 18، ج 1389)خمینی، « بکنیم اداره را مملکت بکنیم، اداره را دولت ره رنیم پیدا سادا  سهم

ره ذرر اد و نظر.ای حقها تبیین اشد، ایششان .شم    طور.مانه( پیداست ره از سخنان امام خمینی )ر
ره حکومت اس می به آن احتیاج دارد و برای ادارۀ امور جامعشه و مصشالح آن   پرداخت مالیا  را در زمانی

 دانند.بدان احتیاج دااته بااد، واج  می
 

 . بیان قول مختار3. 4

تشوان  اود، مشی از ادله برداات می آنچهاند و جواز وضع مالیا  بیان ررده یاه ن به جواز و عدم آنچهبا توجه به 
توان وضع مالیا  را مشروع دانسشت؛  گفت ره یول به جواز وضع مالیا  از وجا.ت بیشتری برخوردار است و می

نسشته و  بیشت،ر حقهایی ره یاهل به جواز وضع مالیا  .ستند، آن را منشوط بشه ضشرور  دا    نکهیااما با توجه به 
در سیرۀ اهمک معصومین  نکهیااند و با توجه به مالیا  را آخرین تیر ترر  در نظام مالی اس می دانسته بریراری

وسیلک ح ر  علی )ع( بر دو نشوع  توان برداات ررد، مانند وضع زرا  جدید )مالیا ( بهنیز چنین جوازی را می
ثانویه و در ارایطی مانند مصلحت و ضشرور  جامعشه    عنوان یک حکمتوان گفت ره وضع مالیا  بهاس ، می

 توان به آن مشروعیت بخشید.دارای جواز است و با توجه به .مین ارایط می
 

 گیرینتیجه
زرشا  و خمشس دیگشر     نکهیابا توجه به وظایف گسترده و حراوان دولت اس می در عصر حاضر و نظر به 

درآمد و سود حاصل از زرا   نکهیارند و .مچنین یت نمیبرای ادارۀ امور عمومی جامعه و مصالح آن رفا
.شا و جزیشه نیشز درآمشد یابشل      نقدین و انعام ث ثه دیگر در عصر حاضر موضوعیت ندارد و خراج از زمشین 

اتکایی برای دولت اس می نیست و در برخی موارد رمرنگ اده و در برخی موارد موضشوعیت خشود را از   
 به ضرورتی به نام اخا مالیا  حکومتی است.دست داده است، دولت ناچار 

مبنای این مشروعیت اخا مالیا  توسط دولت و حکومت اس می، بنابر نظر بیشتر حقها و رأی مشهور 
 یرار ذیل است:حقهای مختلف ماا.  اس می به 

.ای مقرر و مقدر ارعی )مانند خمس و زرا ( بشرای رحشع نیاز.شای عمشومی در اشرایط      مالیا  .1
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وری و توانشد اجشازۀ بهشره   ست. در ارایط خاص و ضرور ، حشارم و دولشت اسش می مشی    عادی ا
 برداری از مراحق عمومی را به پرداخت مالیا  منوط و مشروط رند.بهره

عنشوان  مقت ای والیت بر مردم، مسئولیت ادارۀ امور عمومی جامعک اس می است و الزمک آن بشه  .2
 .مقدمک واج ، گرحتن مالیا  از مردم است

خصوص ضروری جامعه، مانند دحشاع از مشیهن، مقابلشه بشا حشوادث      .ای عمومی و بهتأمین .زینه .3
نشده مانند زلزله و سیل و امیال آن واج  است و برای محقق اشدن ایشن   بینیغیرمتریبه و پی 
تواند با گرحتن مالیا  ره مقدمک این واج  است، ریزی ررد و حارم اس می میواج  باید برنامه

 قدما  و ارایط تحقق این واج  را حرا.م سازد.م

عنشوان  تواند برخی از موارد مستح  در زرا  را برحس  احتیاج و ضشرور  بشه  حارم اس می می .4
 مالیا  واج  رند، مانند زرا  ط  و نقرۀ غیر مسکوک و زرا  .مک حبوبا .
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